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Przedmowa do wydania czwartego.

„sika niniejsza wysza po raz pierwszy przed laty 27.

Wywoaa ona bardzo oywione rozprawy ustne i dru-

kowane, jak kada rzecz pisana szczerze, a dotykajca osób

i zagadnie, które w danej chwili najwicej zajmoway ogó
owiecony. Opinie, o niej wyraone, w przewanej czci
brzmiay nieprzychylnie, ale poniewa nie dotykay zasadniczo

adnej z kwestyj, jakie w pracy mej poruszaniem, i nie wska-

zyway istotnych braków i wad, jakie si tam znajdoway, nie

pieszyem z odpowiedzi na zarzuty i napady, czekajc, a
si uspokoj namitnoci stronnicze, niesuchajce nigdy argu-

mentów rozumowych. Dopiero w przedmowie do wydania dru-

giego scharakteryzowaem ogólnie objawy krytyki, wywoanej

przez » Zarys <s a w samym tekcie porobiem zmiany bardzo

znaczne, nie tyle w sdach ogóln3xh, ile w szczegóach. Uzu-

penienia za zwikszyy objto ksiki prawie w dwójnasób.

Nadzwyczaj szybkie rozejcie si wydania trzeciego, trzy

razy obszerniejszego, ni pierwotne, dowiodo, e zaintereso-

wanie si moj prac nie mino; a okoliczno ta pobudzia

mi do starannego przejrzenia » Zarysu « i poczynienia w nim

zarówno dopenie, jak i poprawek stylowych. Nie mogem
wszake uczyni zado wymaganiom tych krytyków, co -
dali ode mnie zmiany zda o ludziach i rzeczach. Nie poczy-

tujc si bynajmniej za nieomylnego, mog stwierdzi, i a-
dnego sdu lekkomylnie nie wydawaem, a e pogldy moje
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ustaliy si stosunkowo do wczenie, mogy w nich zacho-

dzi niod}fikacye drobne, lecz przewrotu w nich nie byo,

a wic i zda, wygoszonych przed laty, nie mog i dzi jeszcze

uwaa za faszywe, przynajmniej z, mojego punktu widzenia.

Zapewne, gdybym dzisiaj pisa ca ksik nanowo, ukszta-

towabym j troch inaczej, ale ogaszajc jeno nowe jej wy-

danie, nie uwaam za rzecz niezbdn zaprowadza w niej

zmiany zasadnicze. Jest to dzieko zarysem pozytywistycznego

okresu w dziejach naszego pimiennictwa, zarysem traktowa-

nym, jak wszystkie prace o sprawach wspóczesnych, raczej

w sposób publicystyczny, ni cile historyczny. Uw}'datniono

w nim silniej te sprawy i te osobistoci, które w danej chwili

najwiksz zwróciy na siebie uwag, ale które w histor3'i

moe nie zajm tak wybitnego miejsca.

Czy okres pozytywistyczny ju u nas min? Czy mona
ju zatem napisa jego historye? Nie miem przesdza. Wiem
i stwierdzaem to ju niejednokrotnie, e w ostatnich latach

ukazay si w poezyi i publicystyce objawy, które powrotn
fal romantyzmu przezwano, jednoczc pod tem mianem róno-

rodne i bardzo nieraz od siebie odskakujce kierunki myli
i twórczoci, jako to: dekadentyzm, symbolizm, modernizm,

neo-chrystyanizm, neo-buddjzm, Nitzscheanizm itd. Wszystkie

te wszake objawy s jeszcze u nas bardzo nike i indywiduali-

stycznie zabarwione, tak, e nie mogy wytworzj- jakiego

spólnego denia, któreby im nadao znaczenie zbiorowe, gro-

madne. Zdaje si, e i w Europie takiego ogólnego hasa,

za któremby szy rzesze, niema dotd równie. W parnej,

wszystkiemi wyziewami kuchni ycia przepenionej atmosferze

odczuto konieczno dopj^wu wieego powietrza z krainy

uczu, wzlotów, porywów, marze, westchnie, mogcych nas

przenikn wzruszeniami innej natury, nieli je da moe wy-

czne rozpatrywanie wszystkich spraw ze stanowiska chodnego

rozumu, egoistycznego interesu, poziomego realizmu. Do tej

pory pod naciskiem tego poczucia dokonywano pracy kryty-

cznej czy opozycyjnej wzgldem nastroju pozytywistycznego;

lecz nie zdoano jeszcze nakreli caoksztatu prawd, majcych
zastpi te, jakie uznano za zudne lub jednostronne.
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Rzecz jest zwolenników nowej dnoci zebra roz-

pierzche dotychczas usiowania w jedne cao i przeciwstawi

j tej, przeciwko której wystpuj. Byoby to wielce poda-
nem dopenieniem sZarj-^su* niniejszego, który zarówno z czasu

swego powstania, jak z natury umysu swego autora, mia na

widoku zobrazowanie ruchu umysowego i literackiego w do-

bie pozytywizmu i realizmu. W miejscu sta niepodobna;

rozwój ducha ma cech cigoci i coraz to wikszego ró-

niczkowania, ale denie do syntezy jakiejkolwiek jest mu wro-

dzone. Jeeli synteza nowa przemówi mi nietylko do serca

i wyobrani, ale i do rozumu, pierwszy powitam j z zap^em

i zastosuj w yciu.

Zakopane, 30. czerwca 1897. r.

Piotr Chmielowski.
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Jeeli pod wielu wzgldami podobne s do siebie czasy,

nastpujce po roku 1831 i 1864, to podobiestwo to w spra-

wach literackich sprowadza si do najmniejszych rozmiarów.

Po roku 1864 niema tego rozamu pimiennictwa na dwa
odrbne niejako wiaty, z których jeden janieje wszystkimi

blaskami poezyi, a drugi bardzo powoli i nader mozolnie si
zapenia w3'tworami umysowymi, niezb3't pocigajcymi dla

skoatanego spoeczestwa w czasie przygnbienia materyal-

nego i duchowego. Jakkolwiek bowiem wielu utalentowanych

ludzi kraj opucio, to jednake pomidzy nimi jedna tylko

rzeczywista znakomito si znajdowaa, t. j. Józef Ignacy

Kraszewski; a nadto, z bardzo nielicznymi wyjtkami, wszyscy

autorowie mogli ogasza swe pisma i w kraju; stali si za-

tem dla niego si napó tylko stracon, o tyle, e nie mogli

czstokro spoeczestwa swego obserwowa zblizka, a przez

to pozbawiali si tej znajomoci biecych interesów, która

kademu utworowi pimienniczemu nadaje ywotno, w jego za
wpywie na czytelników nadzwyczaj doniosym jest czynnikiem.



Wprawdzie z samego pocztku, zaraz po katastrofie, wy-

chodcy próbowali podj ni tradycyi z czasów po roku

1831, próbowali oddziaywa na pogldy i opini narodu za

porednictwem ogaszanych przez siebie wydawnictw; ale usi-

owania te byy bardzo krótkotrwae i ywszego wpywu na

ogó wywrze nie potrafiy. Widowni dziaalnoci pimienni-

czej wychodtwa nie bya teraz Francya, ale Szwajcar>'a i Sa-

ksonia. Jakkolwiek bowiem znaczna cz modziey zwaszcza

podya do Parya, ogniska wszake literackiego zaoy tam

zrazu nie moga, czy nie umiaa.

W Lip.sku od I maja 1864 roku zacz wj^chodzi, z ini-

cyatywy Edwarda Siwiskiego i za fundusze przeze zebrane,

dziennik politj^zny, literacki i naukowy Ojczyzna
,
pod re-

dakcy Agatona Gillera. W cigu tego jeszcze roku musiano

zmieni miejsce druku; obrano Bendlikon pod Zurychem,

gdzie zaoono wasn drukarni. Ale i tu niedugo dziennik

ten istnia; przesta wychodzi z pocztkiem padziernika

1865 roku. Równie krótkotrwaem byo ycie Pisma Zbioro-

wego, wydawanego w Paryu, ale drukowanego w Bendliko-

nie r. 1865. Trzy tylko zeszyty tego wydawnictwa ukazay

si na wiat. Nie by to b^majmniej wyczny organ mo-
dziey; obok nazwisk nieznanych wtedy ogóowi pojawiay

si tu podpisy autorów z czasów dawniejszych. I tak pomie-

szcza tu swe artykuy Henryk Szmitt, ks. F. Malinowski,

Teofil Lenartowicz, Cypryan Norwid, Jerzy Laskarys i Karol

Piekowski. Z modszego pokolenia wystpili tu trzej miano-

wicie pisarze, którzy póniejsz dziaalnoci szersz}' rozgos

zyskali: Wady.saw Tarnowski (Ernest Buawa), Mieczysaw
Dzikowski i Wacaw Gasztowtt, a nadto kilku innych, któ-

rych imiona nie upamitniy si dalszemi pracami (T. Cie-

szyski, Przewocki, W. Skórzewski, M. Idzikowski, A. Pie-
kowski t 1867 i t. d.). Jako wyczny organ modziey poda-

wa si ju na samym tytule, dwutygodnik najprzód, a potem

miesicznik p. n. Przyszo, redagowany w Paryu przez

Adama Dom. Bartoszewicza, Ludwika Masowskiego i Józefa

Tokarzewicza (ur. 1842), wydawany za w Genewie r. 1866.

Ale i to czasopismo zawieszone zostao na lo-m numerze. Ró-
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wnoczenie z Przyszoci wychodzi w Drenie Przegld po-

7vszec/urv, pismo naukowe, literackie i artystyczne, któreni

przewanie kierowa M. Dzikowski
,

przy spópracownictwie

Jea, Wiktora Heltmana, Bohdana Zaleskiego, Zacharyasiewi-

cza, J. I. Kraszewskiego, Ludwika Brzozowskiego, Henryka

Merzbacha, Romana Zmorskiego i t. d. Wszystkich zeszytów

wyszo tylko 4... Tu take, nakadem Wawrzyca Engestroraa,

wychodzi od r. 1869 przez lat 11 kalendarz p. t. Koatki

drezdeskie, zawierajc}- informacye podane dla Polaka, który

z Saksoni i Dreznem obeznany nie by.

I w kraju liczono z pocztku na wychodtwo, chwalc

je, e od razu wzio si do pracy i nauki; obiecywano sobie

z niego wielkie poytki tak na polu przemysowem, jak i lite-

rackiem; ale niebawem przestano oglda si na nie i zaczto

si bez niego obchodzi, o ile, naturalnie, co zdolniejsi wy-

chodcy nie wzili udziau w pimiennictwie krajowem.

Zatamowanie bowiem ruchu literackiego w kraju nie

przedstawiao si tak jaskrawo, jak po roku 1831: — wszyst-

kie prawie pisma dawniej istniejce wychodziy w dalszym

cigu, a nawet pojawiay si nowe. Byo ich sporo: w Warsza-

wie pie_ dzienników, czternacie tygodników, jeden miesi-

cznik i jedno pismo zbiorowe; w Galicj trzy dzienniki, trzy

pisma wychodzce dwa razy na tydzie, trzy tygodniki, jedno

wydawnictwo pojawiajce si trzy razy na miesic, jedno —
w nieoznaczonych terminach; w W. Ks. Poznaskiem: jeden

dziennik, jedno pismo szeciotygodniowe i jeden rocznik; na

Szlzku austryackim: y^^^/^/ t\'godnik. Tylko w Wilnie jedyne

czasopismo polskie Kiirycr Wileski przestao w tym czasie

(w kocu r. 1864) wychodzi.

Rok 1864 wykazuje upadek, dla braku prenumeratorów,

dwu jeno wydawnictw warszawskich: Czytehii Niedzielnej

i RocznikÓ7v gospodarst%va kzjowego, które trzy lata przed-

tem miay 5.000 przedpacicieli , a w chwili swego upadku

tylko 80. Wogóle rok ten by niepomylnym dla czasopi-

miennictwa; gdy bowiem w r. 1862 liczyy pisma literackie

ogóem prenumeratorów pitnacie tysicy, to liczba ta spadla

wtedy do poowy (zob. Biblioteka Warsza7vska, 1864, tom III,
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str. 354, 5). Stan ten wszake trwa niedugo; bo zaraz w roku

nastpnym zjawia si znaczna liczba nowych czasopism; po-

wstaj: Kurycr Codzienny, Bluszcz, Kosy, Opiekun JJomoivy,

Ekonomista, Rodzina, Gazeta muzyczna i teatralna. Bazar.

A jakkolwiek istnienie trzech ostatnich byo bardzo krótko-

trwae, to inne natomiast, a mianowicie: Opiekun Domowy,
Kosy, zyska}' wielk liczb czytelników i dugo dziaalno

swoje, nieraz materyalnie bardzo wietn, rozwijay; przyczeni

pamita potrzeba, e Opiekun Domowy nosi potem nazw
Tygodnika Powszechnego i dopiero w r. 1888 przesta wy-

chodzi. Kosy za w i8go temu ulegy losowi. Kur\er Co-

dzienny i Bluszcz do dzi dnia trwaj.

Fakt ten dowodzi z jednej stron}- zmiany stosunków

wydawniczych , a z drugiej — zwikszenia si potrzeby po-

karmu um3'sowego. Przed rokiem 1830 wydawanie czasopism

pozostawao w^ rku literatów, którzy nie szukali w tem za-

jciu zysków; autorowie pisali bezinteresownie i o honora-

ryach nie marzyli; nic wic dziwnego, e gdy owych bardziej

przedsibiorczych literatów zabrako, pisma musiay przesta

wychodzi, a autorowie, nic na tem nie tracc, nie czuli nie-

odzownej potrzeby wydawnictw czasowych. Obecnie wyda-

wnictwa takie dosta}- si przewanie w rce przemysowców,

którzy, uwaajc je za » interes «, dbali oczywicie o to, aeby
interes ten nie zmarnia; podtrzymywali go wic i wtedy na-

wet, gdy czasy byy cikie, a pisma nie przynosiy zysków

dawniejszych.

Jednoczenie wszake nie naley zapomina, e ilo cza-

sopism i ich rozpowszechnienie, jeeli nie wiadczy o stopniu

owiaty w kraju, to w kadym razie daje nam pozna donio-

so jej promieni; wskazuje, jakie i jak wielkie warstwy spo-

eczne z jej dobrodziejstw korzystaj. Powstanie wyliczonych

powyej czasopism moe by dostatecznym dowodem, e po-

trzeba czytania wzmoga si wród ogóu znacznie, e popyt

na prac umysow nietylko nie mala, lecz zwiksza si d-
gle; przedsibiorcy bowiem nie ryzykowaliby swego kapitau

na rzecz nie majc pokupu. Rozumie si, e nie wchodz

na teraz w tre i warto wewntrzn tych wydawnictw, ani



te nie myl bynajmniej twierdzi, jakoby ówczesna liczba

czasopism bya zupenie odpowiedni iloci liczebnej narodu;

chciaem tylko przez zestawienie kilku liczb stwierdzi fakt

wyszoci tego okresu literatury naszej nad bezporednio po-

przedzajcym pod wzgldem rozpowszechnienia czasopism,

a zatem i chci do czytania. Jest to wic wzgldne jed3^nie,

a nie bezwzgldne, oznaczenie wartoci tej chwili literackiej,

chwili zbyt wanej w dziejach naszego spoeczestwa, aeby

j mona bez bliszej rozwagi pomin. Jeeli wogólnoci

takie zwikszenie si liczby czasopism zwróciby musi^o

uwag w kadym czasie, w kadej dobie rozwoju; to tembar-

dziej zastanowi nas powinno w tej tak niepospolicie zawi-

chrzonej porze, która do pracy cichej na polu pimiennictwa

zachca si nie zdawaa, przedstawiajc mj-li i dziaalnoci

ogóu zadania trudne zarówno do rozwikania, jak zwaszcza

do przeprowadzenia w praktyce ycia.

W Galicyi warunki ycia przedstawiay si stosunkowo

najlepiej. Dugo gnbiona germanizacyjnym systemem Metter-

nicha i Bacha, odetchna ona swobodniej pod koniec roku

1859, po kampanii woskiej, zakoczonej niepomylnie dla

Austr>'i. Wj-szo wówczas rozporzdzenie cesarza Franciszka

Józefa, ogaszajce, ib}^ zaniechano ogólnego prawida z 9

grudnia 1854 r., które orzekao, e w wyszych klasach gi-

ninazyaln3-ch jzNk niemiecki jako wykadowy ma mie prze-

wag , a tylko przy egzaminach dojrzaoci eby cile egza-

minowano i z niemieckiego. Wprawdzie rozporzdzenie to nie

zostao w czyn wprowadzone natychmiast, ale przynajmniej

dao nadziej podanej w tym kierunku zmiany, choby cz-

ciowo i powolnie dokonywanej. Jako w pocztkach r. 1860

z radoci posyszano na nowo po wieloletniej przerwie w uni-

wersytecie Jagielloskim odczyty z dziejów Polski, Antoniego

Walewskiego, w jzyku krajowym. Tego roku w maju, w Kra-

kowie, przy jakim procesie kryminalnym, prokurator i obroca

przemawiali po polsku. Patent padziernikowy (1860) zapewni

wszystkim krajom, skadajcym monarchi austrj^ack, rzdy

autonomiczne. Rozpocz si nowy okres w rozwoju spoecznym

i umysowym; a jakkolwiek za ministeryum Schmerlinga, nie-



przyjaznego Sowianom, wiele z tych nadziei, jakie obudzi by
dyplom cesarski , rozwiao si

,
gdy rzd okazywa systema-

t3'czn wzgldem Galicyi nieufno; to przecie i te swobody,

jakie kraj rzeczywicie ju posiad, wpyny oywczo na ruch

myli, przekona i dnoci.
Dziennikarstwo, ledwie dyszce poprzednio, wzmogo si

teraz na siach i zaczynao by istotnym organem ycia spo-

ecznego. Zaszumiao w niem
,
jak w ulu ; najsprzeczniejsze

pogldy, wypowiadane nieraz z wielk gwatownoci, nie-

tylko ju kiekoway, jak dawniej, ale i bujnie wzrastay na

niwie polityczno-spoecznej. Korzystajc ze swobody sowa,

do znacznej, dziennikarze dziaali na ogó w sposób pobu-

dzajcy, pdzcy do jakiego ywszego ruchu w kierunku pa-

tryotycznym. Ci, co umiarkowane wj^znawali zasady i chcieli

uczucie swe pogodzi z istniejcem pooeniem (np. kóko
krakowskie pod przewodem Antoniego Zygmunta Helcia, lub

to, które si zgrupowao okoo Gosie, redagowanego przez

Zygmunta Kaczkowskiego), byli w mniejszoci i nie mogli

równoway wpywu Dziennika literackiego, Gazety narodo-

wej, zaoonej w r. 1862 przez Ludwika Gumplowicza, Lu-

dwika Powidaja i Mieczysawa Romanowskiego, a nawet

w znacznej czci i natchnie Czasu, którego redakc3'a w swym
ówczesnym skadzie bja czci konserwatywna, czci re-

wolucyjna. To, co si dziao w Królestwie natenczas, nie mo-

go ochodzi zapau tych, co dni byli ruchu.

Rok 1864 by i dla dziennikarstwa galicyjskiego bardzo

krytycznym, z powodu cienienia swobody sowa drukowa-

nego. Ogó czytajcy rzuci si do prenumerowania pism nie-

mieckich , które mogy dowolnie rozbiera ówczesne sprawy

biece. Nastaa apatya i wród spoeczestwa i w dzienni-

karstwie. Niejprzecigna si ona jednak dugo. Ju z ko-
cem 1864 r., a pocztkiem 1865 widzimy oywienie w prasie

peryodj^cznej , która , oceniwszy pooenie kraju , staraa si

wskaza narodowi drogi dalszego rozwoju.

O ile mi wiadomo, pierwszy Ludwik Powidaj w arty-

kule: » Polacy i Indyanie«, drukowanym w Dzienniku Lite-

rackim, wypowiedzia gono i dobitnie haso nowego zwrotu
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w pracach spoecznych. Jaskrawo odmalowawszy groz wy-
narodowienia pod dziaaniem prawa » silniejszej cywilizacyi«

Niemców, wykazywa bdy dotychczasowego wychowania na-

rodu i ujemne jego naogi, zaleca zmian kierunku idealnego

na realny, wystawia handel i przemys jako prawdziw po-

tg nietylko ekonomiczn, ale i narodow. >Cae ycie nasze

umysowe — mówi — rozpada si wycznie na dwa dziay:

z jednej strony archeologia i historya, z drugiej strony poe-

zya i powie. Takie jednostronne wychowanie caego narodu

nie moe by korzystnem dla spoecznoci naszej. Zajci prze-

szoci i przyszoci, nie widzimj' rzeczywistych potrzeb

i braków teraniejszoci. We wszystkich czynnociach naszych

jest wele fantazyi , a mao rozsdku. Kierunek dzisiejszej

owiaty zbyt potguje wyobrani, której wszelka praca wj--

dawa si musi poziom, niegodn zajcia; ycie zwyczajne

wród obowizku twardego zdaje si mczarni, czowiek ni
przesiknit)^ marzy o jakiej nieokrelonej bliej wielkoci

i sawie... Nie starajmj- si na przyszo o talenta przyjemne,

ale o nauk, którby produkcyjnie zuytkowa mona byo«.

Przedstawiajc los Indyan amerykaskich , których wypiera

coraz dalej cywilizacya europejska i grozi zupenem ich wy-

niszczeniem, przepowiada podobn przyszo i narodowi wa-
snemu, jeeli wczenie nie zabierze si do nauk realnych i do

podniesienia dobrob3-tu mater3-alnego w kraju.

Artyku ten, napisany przez czowieka, który si pracom

historycznym i literackim wycznie powica, zarówno si
prawd w nim zawartych

,
jak i jednostronnoci w akcento-

waniu koniecznoci zwrotu ku zabiegom materyalnym, zwróci

na siebie uwag powszechn. Wszystkie prawie pisma w Ga-

licyi i W. Ks. Poznaskiem powtórzj^y go w urywkach, wy-

stpujc albo z uznaniem dla myli w nim wypowiedzianych,

albo poddajc je ostrej, namitnej kr>'tyce.

Dziennik Literacki zbiera powaniejsze w tej mierze

gosy i roztrzsa je, zawsze podnoszc donioso przewo-

dnich zasad, wygoszonych przez swego spópracownika. Bar-

dzo zrczny i wielce dowiadczony redaktor tego czasopisma,

Jan Dobrzaski, bronic ich, podawa równoczenie w »Zapi-
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skach literackich < ich rozwinicie, wskazujc róne zawody,

w których poytecznie dla kraju pracowa mona. »B3'y u nas

(pisa w N-rze 2 Dziennika literackiego z r. 1865) wybory

do sejmu, wybory do radj' pastwa; ilu wybrano ze zdolno-

ciami odpowiedniemi temu zadaniu? Wtedy ju okaza si

w kraju brak wielki ludzi uzdolnionj-ch do zajmowania si
sprawami kraju. Porównajmy Polaków, zasiadajcych w izbie

berliskiej, z deputowan5mii naszymi, a wstyd nas ogarn
musi. Tam nauka gboka, specyalna w tym zawodzie; u nas

po wikszej czci dyletantyzm i mierno. Ledwie kilka lub

kilkanacie indywiduów wysuwa si ponad t mierno; re-

szta — to nieme wiadki. Ani ich uy w wydziaach, ko-

mis3'ach, ani w penym sejmie. . . Brak wszdzie specyalnego

wyksztacenia w naukach ekonomiczno-politycznych, w admi-

nistrac5'i i prawodawstwa, nietylko miejscowego, lecz europej-

skiego, brak nawet gbszej znajomoci wasnego kraju. .

.

Idmy dalej! W caym kraju uczuwa si daje potrzeba spó-

ek rolniczych, spóek przemysow3xh i t. p. Wszyscy mówi,
pisz nawet o tem , a nikt nie bierze inicyatywy. Dlaczego?

Bo nikt nie wyksztaci si specyalnie do tego zawodu, wic
nie wie, jak si j do tego dziea. Nauki spoeczne, nauki

handlowe i przemysowe kwitn za granicami naszego kraju.

Instytucye powyszego rodzaju wznosz si tam szybko jedna

po drugiej. My tylko ani teor> ich nie nabywamy, ani nie

chcemy pój w nauk praktyczn , a rozpoczyna zawód od

szeregowca. Za granic bdc, przygldamy si tylko instytu-

tom podobnym z daleka, tak, i wróciwsz}', wiemy tylko po-

wierzchownie o ich podstawach i trybie wewntrznym , wic
wróciwszy, nie umielibymy kroku postawi, gdyby nam przy-

szo zawizywa je u siebie. Uprzedzaj wic nas .cudzoziemc}'

i wyzyskuj majtki tutejsze... Idmy jeszcze dalej! Wszyscy

czujemy, i nam potrzeba fabryk, mianowicie przerabiajcych

wasne nasze surowe pody. Ale modzie, która odziedziczy

kiedy majtki po ojcach i mogaby wznie je sama czy

w spóce, nie oddaje si zawodowi technicznemu, a jeli si

znajdzie który, to kontentuje si jakiemkolwiek pochwytaniem

teoryi , aden za z bogatszej modziey nie ucz}- si potem
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praktycznie w fabrykach zagranicznych zastosowania tej teoryi.

Niedawno zawizaa si bya spóka garbarska we. Lwowie,
a midz}- zaoycielami nie byo nikogo, coby zna si na

garbarstwie i umia niem praktycznie pokierowa. Posunito
za nieznajomo rzeczy do tego stopnia, e rkawicznikowi

powierzono kierunek garbarni! Run wic musiaa spóka.

Moglibymy wyliczy kilkanacie fabryk zaoonych w Gali-

cyi , które z tego sariiego runy powodu , i zaoyciele nie

znali si sami na fabrykacyi , wic i nie mogli zdolnych do-

bra sobie ludzi... Có powiedzie o innych zawodach ycia?

Wszdzie, gdzie spojrzysz, brak ludzi zdolnych, wyksztaco-

nych. Na uniwersytecie lwowskim sami prawie profesorowie

Niemc}-. Dlaczego? Bo modzie nasza za mao ksztaci si,

za mao pracuje, aby módz wyprzedzi wspózawodników ob-

cych. Gdzie s w kraju ci ludzie nauki, coby mogli zaj
ich posady? Do Krakowa sprowadzi musiano profesorów

z Poznaskiego, bo dla wykadu polskiego Niemców nie mo-

na byo uy, a w kraju nie byo odpowiednich kandj-datów.

Od ksztacenia si do zawodu naucz3'cielskiego w giranazyach

odwrócia si modzie polska z powodu przykrego stanowi-

ska Polaków nauczycieli wobec naucz5-cieli Rusinów i ci-

gych std zatargów «.

W cigu polemiki wywoanej takimi pogldami , które

o materyalizm oskarali niektórzy, omielono si zauway,

e >literatura, jeli ma mie zadanie dwigania narodu z upadku,

powinna wyrobi w sobie dzia, którj^by dotyka spraw naj-

ywotniejszych i poucza spoeczno, jak ma pracowa, aby

stan na pewnych podwalinach przeciwko wszelkim wstrz-

nieniom«, e »inteligencya narodowa winna przez pimien-

nictwo nietylko oddziaywa na serce, ale wprost wykazywa,

jak naród ma chodzi okoo interesów materyalnych«. da-
nie za to gruntowano na przekonaniu, e »gówn podstaw

duchowego rozwoju w narodzie jest materyalne bogactwo «,

e gdy > przez prac materyaln powikszymy bogactwo ogólne,

wtenczas dopiero bdziemy wspierali stowarzyszenia miejskie,

podniesiemy fundusz towarzystw naukowych, bdziemy mogli

za bezcen pomidzy ludem rozpowszechnia odpowiednie
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ksi.ki; wtedy i biblioteki si pomno, przedsibiorstwo lite-

rackie znajdzie zasiek, wtenczas kady ruch umysowy doj-

rzeje, a nie rozbije si, jak dzisiaj, — o brak funduszów*.

(Dziennik literaclii, 1865, Nr. 7 i 8).

Zgodnie z temi przekonaniami rozpatrj^wano szczegó-

owo kwesty uprzj-stpnienia owiaty za porednictwem ta-

nich wydawnictw, kwesty wpywu modziey na rozbudzenie

ycia umysowego po miasteczkach, kwesty odczytów popu-

larnych i t. d. Dalej za starano si zapoznawa ogó z wy-

nikami bada naukowych za granic, wczeniej anieli np.

w Warszawie. Wadysaw Zawadzki przetómaczy »Histor\'

cywilizacyi w Anglii « Tomasza Buckle'a, a niebawem znaleli

si tac\', co teorye historj-ka angielskiego zaczli stosowa

do dziejów polskich
,

przynajmniej powierzchownie, jak np.

Henr3'k Szmitt w ocenie dzie Koronowicza i Szujskiego,

i tacy, co je popularyzowali, np. Kazimierz Chdowski, którj-

najprzód wystpi z obron dowiadczenia i realiznui prze-

ciwko spekulacyi filozoficznej i idealizmowi (w artykule p. n.

»Spekulacya, dowiadczenie i dnoci realistyczne< w Dzicn.

lit. 1865), a potem przedstawi > Teraniejsze szkoy mate-

ryalistów« (Dzicn. lit. 1866, Nr. 8—^11), mówic: -Milcze-

niem szkó materyalistów pomin nie moemy i nie powin-

nini}-; —
- jakiekolwiek bowiem one s, faktem jest, e si

zajmuj roztrzsaniem najwaniejszych filozoficznych kwestj-j,

a przeto zasuguj na uwag ludzi, chccych si obznajomi

z dzisiejszym kierunkiem umysów <. Streszcza nastpnie wy-

niki geologii, rozprawia o >koniórce«, p wpywie rolinnoci

na ludzko, podaje w krótkoci teory Darwina, zowic j^
»jednym z najgenialniejszych pomysów nowoczesnej nauki «,

a za bd jej jedyjiy poczytuje to, e » zewntrzny wpyw kli-

matu, ziemi i t. d. za ma w niej odgrywa rol«. Mówi da-

lej o czowieku kopalnym , o staroytnoci rodu ludzkiego.

Wykazuje nastpnie wpyw empiryzmu na history w Ma-

caulayu i Buckle'u, na religi — w pozytywizmie jako sekcie^

w pismach Renana. Przechodzc potem do waciwych mate-

ryalistów (Vogta, Moleschotta, Biichnera), streszcza >Si i ma-

tery«, podajc do wiadomoci, e przekadem tej ksiki zaj-
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mowa si wtedy Filipowicz (zapewne we Lwowie). »Szkoa
niemieckich materyalistów — mówi Chdowski — najmielej

naprzód postpuje, a gdybymy angielskim empirykom cokol-

wiek skrupuów dla utart3xh wyobrae zarzucili, to przeci-

wnie na cJnimlc niemieckich uczonych powiedzie musimy,

e nic ich nie ustrasza, nigdzie nie znajduj zapor\' w ela-

znem swojem badaniu. Nie chc oni poowicznej prawdy,

któr zwykle skarowaciae chc si zaspokoi duchy, nie wy-

starcza im jakie mistyczne pogodzenie nauk przyrodzonych

z dawniejszemi filozoficznemi wyobraeniami; oni pragn do-

trze do kraców, gdzie niemasz bdów, gdzie si rozciga

królestwo rzeczywistoci <. Nie przeczy, e materyalici maj
znakomitych przeciwników, ci przecie, zdaniem Chdowskiego
»s to ludzie, którzy nie przyzwyczaili si jeszcze pojmowa
nauk przyrodzonych jako filozoficznej caoci, lecz ograniczaj

si jeszcze na badaniu i dociekaniu pojedynczych zjawisk*.

Zbijajc zdania przeciwników mater3^alizmu (Agassiza i Lie-

biga), koczy: »Zda, które powyej przytaczalimy, za abso-

lutn prawd uwaa nie moemy; rozstrzygnie o nich do-

piero naukowa przyszo*. — W artykule p. t. »Sia w hi-

storyi« (Dzie. lit. 1866, Nr. 41, 42) stosowa teory Darwina

do dziejów, rozpoczynajc od zdania: »musimy si oswoi
z rzeczywistoci t. j. e czowiek jest tylko starszym bratem

zwierzcego rodu«, gdy » czowiek rozwija si wedug tych

samych praw, co rolina lub zwierz*. Celowoci w naturze

niema; czowiek take celu nie ma, od siebie nie zaley, ale

»ma obowizki, woone na przez udzia w j^ciu spoecze-

skiem*. W yciu narodów, w yciu ludzkoci nie ma równie

celu. Do dziejów zastosowa naley prawa przyrody; teorj^^a

Darwina sprawdza si w historyi, bo » silniejszy zawsze zwy-

cia, a wszelki postp zaley na deniu do wyszukania siy

i przewagi nad drugim*. Wedug Chdowskiego, »nie religia,

nie wyobraenia, nie dalekie widoki poruszay dzikiemi hor-

dami i szykoway cywilizowane armie, lecz wszdzie gówn
do walki pobudk bya ch utrzymania swej siy, wzmocnie-

nia si ze szkod nieprzyjaciela*. »Jeeli mówimy, e naród

wyksztaceszy, wyej w cywiliacy i stojcy zwycia, to nie
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zwycia dlatego, e jest wyksztaceszyni , ale dlatego, e
wskutek wyszej cywilizacyi wiksz posiada fizyczn si.

Wszelka kultura ma za cel ostateczny zyskanie narodowi prze-

wagi nad innymi; gdybymy nie mieli nieprzyjació, nie pod-

nosilibymy naszej owiaty, nie uczulibymy nawet ku temu

potrzeby. . . Mówimy o literaturze, o dziennikarstwie, e jest

moraln potg, która wyrównywa sile wojennych szyków

i gwintowanym dziaom. Przyznaj suszno temu zdaniu,

lecz zapytam si: czeme tutaj jest ta sia moralna, jeeli nie

fizj-czn si? Publicystyka w danym razie tak potrafi poru-

szy umj^s}-, tak szeroko zdania swe roznosi , tylu ma zwo-

lenników, e moe wywoa fizyczn si... Naród z si mo-

raln bez siy fizycznej nie da si nawet pomyle, a gdy-

bymy go sobie przedstawi zdoali , to z pewnoci i dnia

przed arocznoci innych narodów ostaby si nie zdoa.

Sia wic moralna i sia fizyczna s jedn i t sam si, z t
tylko rónic, e ostatnia jest dokonan, a pierwsza si t}dko

zamierzon; poniewa jednak z zamiaru przewidywa mona
skutki... wic susznem jest danie cywilizacyi , aby walczy

tylko siami zamierzonemi , a wystrzega si si dokonanych,

bo te s waciwie osabieniem si... Sia jest ostatnim wyra-

zem dziejów, a kto tómaczc powstanie, stosunki i upadek

pastw i narodów, pojcie siy mie bdzie na wzgldzie, ten

z pewnoci najkrótsz drog rozwie mniemane zagadki

o rozwoju ludzkoci, o ukrytych jej dziejowych torach «.

Redakcya Dziennika Literackiego w przypisku do tego

artykuu zastrzega si, e nie na wszystkie twierdzenia autora

si zgadza w zupenoci, przyznaa, e czytelnik, » zraony

w poczuciu opatrznociowego posannictwa', potpi je cako-

wicie, ale uwaaa, e rozpraw pomieci bya powinna jako

wyraz rozszerzajcej si coraz bardziej na Zachodzie pozyty-

wno-filozoficznej szkoy. > Bada podobnych — dodaje re-

dakcya — »nie wolno spuszcza z oka, a owszem gruntown

dyskusy stara si wyama rzeteln prawd z upiny ma-

rze i przypuszcze «.

Niebawem te pojawi si w Dzic7iniku (Nr. 46) artyku

podpisany »...aw... z Helenówki« jako odpowied na rozpraw
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Chdowskiego. Artyku ten ma napis: »Moralno w przyro-

dzie«. Autor polemizuje z Chdowskim ze stanowiska pozy-

tywizmu , którego zasug widzi w tem , i kwestye, nie da-

jce si zbada, wyczy z zakresu wiedzy. Jedn z takich

kwestyj jest sprawa celów ostatecznych. Ale co innego z ce-

lem bliszym , okrelonym
,
postawionym sobie przez spoe-

czestwo. Celem takim jest byt szczliwy. Zarody moralnoci

s w przyrodzie, wynikaj z mioci. Jednoczenie wystpuje

take autor przeciwko Józefowi Szujskiemu, który wtedy wa-
nie (r. 1866) ogosi sw rozprawk p. n. »Teorya mater^-a-

listyczna naszego czasu wobec krytyki filozoficznej i ducha

chrzecijaskiego «. Autor utrzymuje, e te same zarzuty, ja-

kie Szujski stawia naukom przyrodniczym , robiono dawniej

teoryi Kopernika. »Namitna — powiada — ale z dobr wiar
napisana filipika p. Szujskiego, posdzajcego modzie nasz

o przejcie si zasadami tuzinkowej Biichnerowskiej ksieczki

(t. j. »Siy i materyi«), bardziej ni wszelkie moray i homilie

zachcia modzie do pracy, do nauk przyrodniczych, do zg-
bienia zarzucanych jej zda'i~. Materyalizm i spirytualizm, zda-

niem autora, rozwizuj wszystko hipotez; poza nimi stoi

filozofia pozytywna, w cianiejszym ograniczajca si zakresie,

ale na danych oparta faktach. Ku niej ciya zawsze umie-

jtno polska, jak to udowodni Dominik Szulc w » znako-

mitej « swej broszurze: O ródle wiedzy. Kazimierzowi Ch-
dowskiemu poczytuje autor za niema zasug »wystpienie

publiczne z tak miaem a niezwykem u nas zdaniem, któ-

rem te niezwyky ferment rzuci w upione naszych uczo-

nych umysy «. »Moemy mu zarczy — dodaje — e widzie-

limy literatów bledncych z oburzenia po odczytaniu jego

artykuu; do tych bynajmniej si nie liczymy «.

Równoczenie z Chdowskim rozpowszechnianiem naj-

nowszych zdobyczy nauk przyrodniczych i archeologicznych,

z wielkiem uwielbieniem dla Darwina, Milla, Buckle'a, Dra-

pera, zaj si Stefan Pawlicki , ten sam , który w lat kilka

potem najzawzitszym zosta tych zdobyczy przeciwnikiem.

Mówic o prawach rzdzcych cywilizacy, Pawlicki powie-

dzia bez ogródki: » Prawa te dawniej do Opatrznoci wya-
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cznie odnoszono, tak, i bez niej czowieczestwo kroku na-

wet naprzód nie robio; tak zaws/.e czyni ludzie niewy-

ksztalceni , którzy do wasnych sil wiele zaufania nie maj .

Wierzy silnie we wp\w klimatu, pokarmu, ^fizyonomii'

kraju na wszelkie objawy duchowe, nie wyczajc religii.

Powiedz mi — pisa — co jesz, a powiem ci, co wiesz: ta-

kiebyni proponowa przysowie; w\da si ono paradoksem za-

stosowane do jednostki , ale prawdziwem zupenie, gd}' do

narodu. . . Katolic3'zm poudnia zawsze odmiennym bdzie od

teje wiary na pónocy, a katolicyzm murzynów^ na Haycie

lub na Martynice pozostanie take odmiennym . Nie lubi

materyalistów ju i wtedy, ale kaza zarzuci nauk o zasa-

dniczej sprzecznoci materyi i ducha. (Zob. > Przemiany czo-

wieka* w Dueiiiiikn literackim, 1866, Nr. 34-39).

Obok tej dnoci do rozpowszechniania wiedzy realnej

i filozofii pozyt3'wnej wród ogóu podejmowano równie gor-

liwie kwestye ekonomiczne. Oprócz artykuów dziennikarskich

i broszur, objawem gównym tej strony dziaalnoci autorów

galicj-jskich byo wyjcie w roku 1865 drugiego tomu vSzkoy

polskiej gospodarstwa spoecznego «, napisanej przez Józefa

Supiskiego, jednego z pierwszych u nas znawców teor5'j

Augusta Comte'a.

Niebawem wszake, bo ju w drugiej poowie roku 1866,

po bitwie pod Sadow, kwestye politj^zne wystpiy na plan

pierwszy i przyguszyy w Galic\i na czas pewien roztrz-

sania filozoficzno-przyrodnicze i ekonomiczne.

W W. Ks. I^oznaskiem i w Prusach krtMewskich ]irzc/.

ten przecig czasu zajmowano si dwiema gównie sprawami:

rosncem zagarnianiem majtków ziemskich przez Niemców

i coraz natarczywszem wdzieraniem si nicmczj^zny do szkoy,

urzdów i sdownictwa. Zalew ten germaski przedstawi! si

wtedy spoeczestwu polskiemu w caej grozie; przeciwko

niemu nie mona byo innej oljuiyli tamy nad spotgowa-

nie rozwoju ekonomicznego za porednictwem si polskich,

oraz nauk, którby dao si przeciwstawi umiejtno.ci har-

dego prusactwa. Dopominanie si u rzdu pruskiego o otwar-

cie uniwersytetu w Poznaniu, cige powoywanie si na tra-
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ktat wiedeski , zapewniajcy W. Ksistwu instytucye naro-

dowe, troska o niateryaln podstaw bytu i o przejcie ludu

uczuciami obywatelskiemi: oto rodki uywane przez reprezen-

tantów kraju, a popierane przez publicyst5'k, mianowicie przez

Dziciniik Poz/nu/ski, zaoony w r. 1859.

W Królestwie nastpi wielki przewrót w stosunkach eko-

nomicznych i spoecznych. Reforma wociaska, która w innych

krajach Europy dokonaa si oddawna, a nawet w inn3^ch cz-

ciach byej Rzeczypospolitej równie od lat ju wielu usku-

tecznion zostaa, dla Królestwa w tej dopiero urzeczywistnia

si chwili. W teoryi, bdca yczeniem ludzi postpowych ju
od wieku niemal, wielokrotnie roztrzsana i rozwijana, do-

piero wtedy znalaza swój wyraz praktyczn5^ Jak ostatnia

prawae wesza Polska w koo narodów europejskich za po-

rednictwem religii, tak na ostatku w przewanej swej czci
pozbya si resztek redniowiecznego ustroju spoecznego.

Chop zosta nietylko czowiekiem wolnym, nietylko waci-
cielem, ale i obj^watelem kraju.

Reforma ta, która pod wzgldem spoecznym ostatecz-

nie upodobnia nasze stosunki ze stosunkami europejskimi,

która otworzya dalekie widnokrgi dla caych milionów i na

nowej niejako podstawie gmach przyszoci narodowej osa-

dzia, wywoaa bezporednio przewrót ekonomiczny, najpr-

dzej uczu si dajcy. Stare paszczyniane gospodarstwo na

znacznej przestrzeni kraju, t. j. tam, gdzie jeszcze istniao,

inusiao ustpi miejsca parobczanemu, co zmuszao dawnych

wacicieli, w wygodnem zazwyczaj farnientc pogronych,

do przyoenia pracy osobistej, do oszczdnoci i ogldnoci

pewnej, pod grob wywaszczenia. Ta groba, poczona

w okolicach kresowych z innego rodzaju wywaszczeniem,

wysuna oczywicie i tu na plan pierwszy kwesty utrzyma-

nia bytu materyalnego i szukania rodków, ku temu celowi

skutecznie prowadzcych.

Umiejtna uprawa roli sta si naturalnie musiaa dla

ziemian warunkiem niezbdnym do wybrnicia z niezbyt wie-

tnych interesów finansowych, w jakich pozostawali dawniej,

ufni w prac przymusow tych, co teraz modszymi ich brami

ZARTS LIT. POIS. 2
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prawnie zostali. Atoli, obok racyonalniejszego chodzenia

okoo roli trzeba byo uzna znaczenie i potg przemysu
i kapitau; nie mona byo gardzi jednym, a lekceway
drugiego, naleao si pozbywa coraz prdzej przesdów szla-

checkich o swojej wyszoci i o swojeni dostojestwie; lecz

j si prac}' oburcz, a z okciem i wag pogodzi si, usza-

nowa w nich przedstawicielstwo podobneje pracy, która

miaa odtd zastpi w zupenoci pergaminowy czy papie-

rowy przywilej.

Przemys, ktÓry szybszy i bogatszy swój rozwój w kraju

datuje od roku 1850, t. j. od czasu zniesienia granic}^ celnej

midzy Cesarstwem a Królestwem, znalazszy otwarty rjmek

na Wschód, wzmaga si z kadym rokiem, zwaszcza gd}^

komunikacya kolejowa wiksz sieci dróg ziemi nasze po-

krywa zacza. Do jedynej, dawniej istniejcej, kolei przybywa

w Królestwie w tym przecigu czasu pi innych; sprawiaj

one, e Warszawa staje si nader wanj-m punktem, stano-

wicym najdogodniejszy cznik handlu zachodniego ze wscho-

dnim. Wprawdzie przemys nasz w znacznej czci znajduje

si w rku Niemców, którzj' niejednokrotnie wcale po polsku

nie umiej; wpyw jego przecie na kraj nie umniejsza si

przez to, i jeeli jeszcze niezbyt liczne wywouje spózawod-

nictwo ze strony krajowców, to obudz przynajmniej wiado-

mo jego potrzeby.

Równoczenie, z coraz bujniejszym rozrostem przemysu

i handlu, donioso kapitau i jego znaczenie w yciu eko-

nomicznem, spoecznem i umysowem zwikszy si musimy,

jakkolwiek nie przybray oczywicie tak kolosalnych, a nie-

kiedy tak potwornych rozmiarów, jak si to dzieje na dal-

szym Zachodzie. Charakterystycznem znamieniem z tego wzgl-

du jest fakt powyej zaznaczony, e liczba prenumerujcych

Roczniki Gospodarstwa Krajowego nadmiernie i niesychanie

si zmniejszya i e w roku nastpnym powsta Ekonomista.

Dopóki waciciel ziemski móg si nie troszczy o robotni-

ków, dopóki praca rolna w cisem znaczeniu bya dla niego

rzecz nieznan; dopóty nie aowa trochy grosza na pismo,

nieczytane najczciej, ale prenumerowane. Gdy si rzeczy
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zmieniy, narazie zniechci si do tego zbytkownego sprztu

i zaj si cakiem prac istotn, a nie rozumowaniem o niej;

kwestya palca dla niego bya na samym gruncie, a nie

w jego rocznikach. Finansici natomiast, poczuwszy swoje

wag wród nowo ksztatujcych si warunków ycia, nie za-

niechali stworzy swego organu, któryby prawdy ekonomiczne

ziemianom opowiada. Ale i tu chwilowj^ by jedynie popyt

na prawdy ekonomiczne i na ich rozpowszechnianie; teorj^a

nie umiaa sobie pozyska gorliwych zwolenników, gdy pra-

ktyka zbyt gwatownie i pontnie pocigaa ku sobie. Ekono-

mista wiód ywot bardzo ndzny przez dugi przecig czasu,

dopóki na wyynach teoryi pozostawa; dopiero gdy zeszed

na grunt praktyczny, gdy si zacz dotyka wprost intere-

sów handlowych i przemysowych {1878), znalaz wreszcie

poparcie; ale i wtedy jeszcze istnienie jego zapewnionem nie

byo; w r. 1884 przesta wychodzi.

Takie pooenie rzeczy, zmuszajce do cisego racho-

wania si z praktycznemi wymaganiami 5'cia, nie mogo po-

zosta bez wpywu na uczucia i przekonania ogóu, na program

jego postpowania, na jego pogldy co do przeszoci i te-

raniejszoci. ycie gorczkowe, marnujce si z jednej strony

w lekkomylnych albo i bezmylnych nawet hulankach,

a z drugiej w bezowocnych wysikach, nie mogo ju by
nadal ideaem ludzi, którzy byt swój zagroonym widzieli.

Haso tedy pracy organicznej, drobnej, powolnej, ale W3'trwa-

ej i cigej, jako punkt wyjcia i jako rodek poytecznego

zuytkowania si wytwórczych, zastpio dawniejsze goda
wulkanicznych wybuchów lub te praktyk j^ciowej apatyi.

Ani wymuskany, wypolerowany salonowiec, ani wiecznie

wzdychajcy i niezadowolony wieszcz, ani galwanizujcy si
nieustannie wielkiemi i witemi intencyami, ale zalepiony

w postpowaniu modzieniec; lecz czowiek pracowity, dzie-

lcy swój czas na dug, bardzo dug prac i skromny od-

poczynek, sta si przedmiotem, jeeli nie uwielbie i pochwa,

to przynajmniej ycze i pragnie. Do tej pracy powoani

zostali nietylko mczyni, ale i kobiety, których pooenie

materyalne zmuszao do zaprzestania roli lalek salonowych.
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dla wywalczenia sobie samoistnego utrzymania.

A gdy sobie przypominano bezporedni przyczyn tych

smutnych stosunków materyalnych; gdy coraz bliej nadcho-

dzia przykra rocznica stuletnia: zwrócono si ku przeszoci,

ju nie z tern bawochwalczem uwielbieniem, które nie umie

rozpozna tego, co prawdziwie wielkie i pikne, od tego, co

jedynie przesd, lub mio wasna za takie poczytywa lubi,

—

ale z poszukiwaniem powodów nieszcz naszych i upadku

politycznego, aeby w ich rozwaaniu doszuka si istotnego

róda klsk i niepowodze, którychby na przyszo unika
naleao. Uporczywe zrzucanie z siebie wszelkiej winy, pra-

ktykowane prawie cigle za czasów dawniejszych, nie mogo
teraz znale posuchu i uwaanem by zaczo za jeden ze

rodków odurzajcych, którymi ukoysane umysy nie miay
dosy energii, by miao, po msku zajrze w oczy zemu
i stanowczem postanowieniem zerwa si do prac}^ nad sob,

do wykorzenienia z pomidzy spoeczestwa tych chwastów,

co rozwój rolin poytecznych prz3tumiay.

Te dnoci, wywoane praktyk yciow, majce zatem

twardy grunt pod nogami, nabra}- nowego znaczenia i za-

barwiy si inaczej, gdy na nie pado wiato nauki spócze-

snej. Otwarcie Szkoy Gównej w Warszawie miao pod tym

wzgldem nadzwyczaj potn donioso, zarówno przez bez-

porednie dziaanie kilku energicznych i znakomitych profe-

sorów, jak niemniej przez wpyw poredni, waciw}' kadej

instytucyi naukowej. W kraju, który przez lat blizko 30 po-

zbawiony by wyszego zakadu naukowego, musia oczywi-

cie panowa pewien mrok w zakresie umiejtnoci; zdoby-

cze nauki zachodniej nie dostaway si do niego wcale, albo

nadzwyczaj póno, i to w formie jak najbardziej popularnej,

a niekiedy tendencyjnie skrzywionej. Zaoenie »Akademii

medyko-chirurgicznej « w 1857 ^- rozwijao umys)' w jednym

przynajnniiej kierunku praktycznym i dla zdrowotnoci ogól-

nej tak nieodbicie potrzebnym; zaoenie »Szkoy Przygoto-

wawczej « (r. 1 86 i) rozszerzyo ten zakres, wprowadzajc wy-
sze pojcie nauk humanistycznych i budzc zapa w licznych
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szereg£ch modziey, która naprawd tumnie zapenia audy-

torya, spragniona wiedzy, co dawniej tak trudno zdobywan
bj- musiaa. »Szkoa Gówna« (r. 1862) odziedziczya ju i to

zainteresowanie si nauk i ten zapa modziey: a rozszerza-

jcy si zakres wykadów z kadym rokiem wytwarza t
atmosfer naukow w spoeczestwie, co sama nie stanowi

wprawdzie nauki, ale j uatwia, zaclica i pobudza do niej.

Bo oczywicie kady wyszy zakad naukowy, gromadzc

w swych murach grono modziey, staje si zarazem rozsad-

nikiem wiedzy na daleko szersze koa, gdy student ma ro-

dzin i znajomych, z którymi dzieli swe wiadomoci, zwa-

szcza, e te, wród ówczesnego pooenia, miay cay urok

rzeczy nowj^ch. Z tego zbiornika rozchodziy si oywcze

prd}' na inteligentn cz spoeczestwa i wyryway j cho
troch z botka powszednich i pytkich poj i pogldów.

Z maego miasta Warszawa stawaa si znowu, jak po r. 18 17,

kiedy pierwszy uniwersytet posiada, miastem wielkiem, zain-

teresowaem nauk; a to usposobienie stolicy udzielao si

i prowincyi.

Pierwsze, co prawda, pokolenie, wychowane przez Szko
Gówn, poszo utorowanymi ju dawno gocicami; oddao

si uprawie poezyi, drukujc róne zbiorki wierszy, mniej lub

wicej udatnych, pod mniej lub wicej romantycznymi tytu-

ami. W wierszach tych, zarówno strona mylowa, jak i forma,

byy po prostu spadkiem, odziedziczonym po bezporednio

poprzedzajcym okresie rozwoju: nie witaa tu jeszcze adna

nowa dno, nie zna tu jeszcze wpywu umiejtnoci. Ale

druga ju z kolei gieneracya wychowaców poczua na sobie

wybitny wpyw ducha nowego, który wia z nowej instytucyi.

Powoli, bardzo powoli dowiadywaa si ona o wietnych zdo-

byczach nauki nowoytnej, lub o potnych prdach, nurtu-

jcych w umysowoci europejskiej. Nie wprost wielk rzek

komunikac>'jn, ale pobocznymi strumykami dopyway do

niej wiadomoci o tem, co ówczenie cay Zachód w pewien

stan gorczkowy wprawiao.

Ze wstpnej prelekcyi Henryka Struvego dowiedziaa

si modzie, e po za granicami kraju, od lat ju kilkunastu,
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i Buchner, a o której w kraju do owej pory zaledwie tu

i owdzie, i to gucho, przebkiwano. W odczycie J. K. Ple-

baskiego o Juliuszu Cezarze posyszaa o nowym kierunku

historyozoficznym, inaugurowanym przez Tomasza Buckle'a,

którego dzieo: Ilistorya cywilizacyi iv Anglii wychodzio

naówczas we Lwowie w przekadzie polskim (1862— 1868).

Ci dwaj profesorowie nie byli bynajmniej propagatorami nowych
kierunków, przeciwnie, zwalczali wanie wspominane przez sie-

bie teor>^e; ale, dajc zna o ich istnieniu, ju przez to samo

zachcali modzie, spragnion nowoci, do nabywania dzie

interesujcych, a w razie niemonoci kupienia — do prze-

pisywania ich; wiemy o jednym, co caego Buckle'a sobie

przepisa , .

.

Inaczej rzecz si miaa z teory Darwina i pozytywiz-

mem Comte'a. Charakterystycznem znamieniem uksztacenia

w tej czci kraju jest to, e pierwsz drukowan wiadomo
o Darwinie znalaza modzie warszawska w polemicznej bro-

szurze ksidza Wartenberga, poznaczyka, wymierzonej (w r.

1866) przeciwko jego teoryi. Wprzód zatem ostrzeona bya
o jej niebezpieczestwie i szkodliwoci, zanim z ust Augusta

Wrzeniowskiego, a potem Edwarda Strasburgera, w Szkole

Gównej posyszaa jej zasady . . . Przypomina si tu analo-

giczny szczegó co do Galicyi, gdzie polemika Józefa Szuj-

skiego przeciw materyalizmowi (1866) pobudzia wanie mo-
dzie do pilniejszego zajmowania si nim.

Z pewn czstk teoryi Comte'a spotykamy si wpraw-

dzie ju w r. 1844 w d^ziele Adryana Krzyanowskiego p. n.

Dawna Polska; ale wiadomo ta przebrzmiaa tak dalece,

e nawet wydawca drugiej edycyi tego dziea w lat kilka

o tym fakcie nic a nic ju nie wiedzia. Potem w jednym

z listów Kraszewskiego do Gazety WarszaiiKskicj (r. 1851)

mona byo wyczyta ogólnikow wzmiank o »mtnym « po-

zytywizmie, jako o jednym z przejawów faszywego zwrotu

religijnego. Supiski w dziele >Myl ogólna fizyologii po-

wszechnej « r. 1860 przytoczy kilka zda Comte'a i >gbo-
kim « go nazwa, ale do studowania go pobudzi nie



zdoa. W r. 1865, Józefa migielska strecia par arty-

kuów francuskich, przeciwnych pozytywizmowi, i pomie-

cia krótk notatk swoje w Kóku domowcm; ale i ta

praca nie zwrócia na siebie uwagi. Kraszewski w powieci

;>3'd« (1866) znowu wzmiankowa kilkakrotnie ze wstrtem

o pozytywizmie, ale zrobi to tak pobienie i powierzchownie,

e adnego o tym kierunku mylenia nie mona byo sobie wy-

tworzy pojcia.W czasopimie Przyszo ( 1 866) Józef Tokarze-

wicz wygasza zasady pozytywizmu, dawa obszerniejsze wy-

jtki z dzie Comte'a, Milla, Littre'go; pismo to wszake bar-

dzo mao byo rozpowszechnione. Podobnie wzmianki o po-

zytywizmie, jakie w DzienniJzu iteracki)ii z r. 1866 napoty-

kam)', albo nie dochodziy do Warszawy, albo te nie budziy

pilniejszej uwagi. Dopiero gruntowna rozprawa ks. Franciszka

Krupiskiego p. t. Szkoa pozytywjia, pomieszczona w Bibio-

tece WarszawsJdej r. 1868, zaznajomia mylcych czytelni-

ków z nowym rodzajem filozofii, która, chocia we Francyi

oddawna ju znana, w tym jednake czasie na nowo staa si

przedmiotem rozbiorów z powodu dzie o niej napisan3'ch

przez Littre'go i Stuarta Milla.

Równoczenie niemal zawitay do nas estetyczne po-

gldy Hipolita Taine'a, którego dzieko p. t Fiozofia sztiik

piknych przetómaczono na jzyk polski (r. 1868) i tym spo-

sobem wskazano drog do innych jego utworów.

Z pósówek wreszcie, z gazeciarskich nowinek dowia-

dywano si o Ernecie Reuanie, jako autorze PoczqtkÓ7V

chrzccijastiva. Jaka pani, pocignita zapewne powabami

stylu, wyrazia nawet ch tomaczenia ycia Jezusa (r. 1863);

ale dzienniki zakrzyczay j natychmiast, i projekt nie przy-

szed do skutku, co wicej — nawet sprawozda szczegóo-

wych o kolejno po sobie nastpujcych tomach »Pocztków

chrzecijastwa « u nas bardzo dugo nie podawano; chyba

tylko we wzmiankach polemicznych czego doczyta si o tern

byo mona. Jeeli jednak w druku nic si w tej kwestyi nie

pojawiao, to w rozmowach natomiast tem szersze zajmowaa

ona miejsce. Wogóle zauway mona, e jeli myl jaka,

idea doznaje przeladowania, jeli bywa tumiona; to tem za-



wziccic-j o/tpia si nickl(')r\('h iim\s(')w i s])ra\via w nich

skutki, ku')r\-chln- mona l)\() unikini, i;(l\l)N' j ro/hicrano

jawnie, _i;(l\l)v wolno hylo o niej sic \\\-,i;a(la.

Tc l)\h' ^'(')wnc c/.\-nniki, hud/cc myl kr\ tyczn nio-

d/.iL\ , kl(')ra z konicczno.ci nmsiala zada ><)l>ic ])\tanie:

w jakim le stosunku znajduje si o.wiata nrsze.^o kraju do

().wiat\- Zachodu? Naturalnie, dokladne^i^o n tem jiojcia ndo-

dzie mie nie moga; ale wiedziaa tyle, e za granic od-

dawua znane s i rozpowszechniane takie ])rawd\-, lub tcorye,

o jakich przewodnicy dot>chczasowi umyslowoci naszej nie

wiedzieli lub wiedzieli bardzo nudo; e za granic rozbieraj

zagadnienia niezmiernej doniosoci religijnej, filozoficznej, s]m)-

ecznej, ekonomicznej, gdy tymczasem u nas kwil l\lko na

przebrzmia nut; e za granic poddawano wszystkie myli

i wszystkie stosunki ludzkie cisej analizie, surowej kr\tyce,

gdv u nas cigle jeszcze powoywano si na tradyc\jne ]k)-

wagi; e, sowem, za granic nauka, umiejtno, trzymaa

bero w pastwie umysowem, gdy n nas liodowano paczli-

wenui rozmarzeniu, lub namitnym a lepym wybuchom. Ta-

kie ryczatowe zestawienie stosunków wlasn\ch z zagranicz-

nymi nie mogo w mielszych i energiczniej-.z\ch um\slach

nie sprawi bolesnego wraenia, nie mogo ocz\\vicie zakry

tej prawd}-, e od roku 1831 przyzostalimy w t\ le za Eu-

rop zachodni, i to pod kadym wzgldem, zarcnyno rolni-

czym, jak ])rzem}sow\'m, zar'nvno naukow\in, jak literackim.

Najwicej atoli razi uczc si modzie zast(')j w umiejtno-

ci, zastój poj w spoeczestwie. Jak w ciele ludzkiem osa-

bienie krenia krwi i)owoduje cikie niemoce; tak w u.wn

dzie zatamow^ane krenie poj niezdolnym go czyni do y-

cia um\sowego. Z wielkim zapaem do nauki, z sercem go-

rcem, a rozsdkiem kr\tyczn\in, z niema doz zarozumia-

oci i zuchwalstwa modzieczego, dla którego trudnoci

jakby nie istniay, bo czuje w so)ie si tysickrotn, wyst-

pili co dzielniejsi do walki z istniejcym stanem rzecz\ w li-

teratiu'ze, chcc ^o zmienia, przera)ia. reformowa; ufni, e
zwycistwo na icii ])rzech\li si stron, gdy walczyli w imi
nauki , tej wadczyni umysowej czasów naszych.



I tak— z wpywów ekonomiczno-spoecznych i naukowych

wytworzyo si pooenie, które porównywano do wietnego

obudzenia si ducha poezyi romantycznej w trzecim dziesitku

naszego stulecia, które jednak o wiele suszniej zestawi mo-

na z prdem reformatorskim w wieku XVIII.

Jak naówczas, tak i teraz, wystpiono w imi wiata

przeciw obskurantyzmowi, w imi tolerancyi przekona prze-

ciw lepemu dogmatyzmowi, w imi postpu przeciw zasto-

jowi. Jak wówczas, tak i teraz, pogldy nowe, reformatorskie

pojawia}' si stopniowo, wystpoway nader umiarkowanie

wzgldem istniejcych i wiekami utrwalonych nie tyle prze-

kona, ile naogów mylowych, radykalne doktryny albo nie

miay zwolenników wcale, albo tak nielicznych, a raczej od-

osobnionych, e oni bardzo may wpyw na spoeczestwo

wywiera mogli. Jak wówczas, tak i teraz, to, co byo u nas

najdraliwszem zawsze — kwestya religijna — zostao z dys-

kusyi niemal usunite, a krytyka jawna, otwarta, tyczya si,

nie dogmatów, ale obrzdków zewntrznych i duchowiestwa.

Jak wówczas, tak i teraz, wzgldy na okolicznoci zewntrzne,

z bytem kraju zwizane, hamoway zbyt zapalczywe i za da-

leko sigajce zapdy, poskramiay zbyt ostre wycieczki prze-

ciw niektórym przynajmniej stronom ycia spoecznego.

Nic atoli w dziejach si nie powtarza. Jeeli zatem w ru-

chu spóczesnym upatrujemy podobiestwa do prdu refor-

matorskiego w » wieku owieconym «; to nie moemy zamkn
oczu na bardzo wane rónice, zarówno pod wzgldem idei,

jak osób, co je gosiy. W > wieku owiecenia* gównymi
rozpowszechnicielami nowych myli byli ksia, — rzecz to

cakiem naturalna, wyjaniajca si ówczesnymi stanem Rze-

czypospolitej, gdzie duchowni tylko reprezentowali owiat
w pewnem skupieniu. Obecnie nastpiy ju zupene wyzwo-

liny umysowe z pod przewagi duchowiestwa; idee nowe
rozpowszechniaj ludzie wieccy, a jeeli wporód zwolenni-

ków i propagatorów nowego ycia duchowego znajduj si
ksia, to stanowi nader nieliczne wyjtki. Ale co waniej-

sza od kwestyi osób, to sama tre pogldów, o które walka

si toczya. Prawda, e tak samo, jak w wieku XVIII, wy-
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stpiono pod sztandarem wiedzy; ale wiedza dzisiejsza, a wie-

dza zeszlowieczna, to dwa stany rzeczy, nie cakiem róne
wprawdzie, lecz wielce od siebie odlege. Suchy racyonalizm

»wieku owiecenia « ,w krytyce swojej kierowa si przede-

wsz5'stkiem zdrowym jedynie rozsdkiem, a zdrowy rozsdek

umie by bardzo trzewym, wielce nieraz dowcipnym prze-

wodnikiem po krainie przeszoci i ycia obecnego; lecz nie

potrafi zbada gbokich tajników zarówno religii, jak sztuki,

zarówno natury, jak spoeczestwa; nie rozumie i nie oceni

naleycie ani mitów, które bdzie chcia albo tómaczy alle-

gorj-cznie, albo mia si z nich zechce, ani rednich Wieków,

które rj-czatem potpi: nie wzniesie si do tej przedmioto-

woci, jaka potrzebna jest przy ocenie dziejów, ale wszystko

osdzi wedug jednego szablonu; nie zdobdzie si na wszech-

stronno, koniecznie potrzebn przy rozpatrywaniu rónych

usposobie ludzkich, ale je wszystkie do jednego mianownika

sprowadzi; nie przejmie si gbok poezy uczu serdecznych,

a rzewnych, albo wizyj mglistych i fantastycznych, bo miech,

tak licujcy z jego natur, niedaleko zapuci mu si dozwoli

w krainy duszy ludzkiej... Nie napróno te po tym wieku

racyonalizmu nastpio wietne oddziaywanie promieni uczu-

cia i blasków wyobrani w poezyi romantycznej ; nie napróno

rozgrzay si serca i zapaliy fantazye. Wiedza dzisiejsza da-

leko szersze obejmuje widnokrgi, gdy oko jej z jednej

strony rozjanio si potnym wiekowym rozwojem ducha,

a z drugiej zaostrzyo si za porednictwem wielkiego czyn-

nika, jakim jest dowiadczenie, eksperyment . .

.

A jak ju sam nastrój ogólny jest inny, tak te i tre
idei nowych przedstawia si odmiennie. Nie szo tu teraz

o reformy polityczne, gdy te nie od nas zale, nie szo

o reformy szkolne, gdy te równie z pod dyskusyi praktycz-

nej si wymykaj na wielkiej przestrzeni kraju; nie szo na-

wet o reformy literackie, gdy styl i jzyk nie ulegy skae-

niu; co wicej — nawet w sprawie wychowania ludu, który

przyszed do samoistnoci w obywatelstwie, rónicy zasadni-

czej bynajmniej niema; rzecz caa obraca si w sferach in-

teligentnych, a kwestya sporna dotyczy rodków, jakich uy-



wa potrzeba, aeby w walce o byt nie zgin, lecz owszem

przekaza potomkom dziedzictwo ze znacznym dorobkiem.

Jeeli mówi o rodkach, to mam na uwadze gównie rodki

umysowe: cay zakres duchowych czynników, które ycie

narodu podtrzymuj. Walka w tym wzgldzie toczy si ju,

nie przeciw przesdom i zabobonom, z których otrzsnlimy
si w wieku XVIII, ale przeciw faszywemu albo rutynicz-

nemu pojmowaniu dróg ycia umysowego i spoecznego.

Walka ta od lat ju z gór trzydziestu si przeciga;

miaa ona fazy róne, pod wielu wzgldami mocno zajmujce,

zwycistwami i klskami obustronnemi zaznaczone. Chcc je

pozna dokadniej, trzeba przypatrzy si dwu walczcym obo-

zom, które susznie w pocztkach przezwano starym i mo-
dym; chocia bowiem w jednym i w drugim znajdowali si

ludzie rónego wieku, wiesze ywioy, z postpem europej-

skim idce, bd-co-bd modymi nazwa wolno.

Aeby sobie jasno, o ile mona, przedstawi sytuacy,

zapoznajmy si najprzód z temi siami, które modzi, wcho-

dzc na aren dziaania pimienniczego, ju byli zastali.



II.

mier lub milczenie wielkich poetów. -^ Sabe odgosy drugorz-

dnych. — Epigonowie romantyzmu. — Liryka paczliwa i mglista. —
Oburzenie umysów trzewych. — Wyprawa przeciwko zmczonemu
Pegazowi.—Zachowanie si poetów: jedni haasuj na wiek XIX, inni,,

o wiele mniej liczni, solidaryzuj si z jego hasami.

Min ju by dawno okres wielkiej poezyi naszej. Mi-

strzowie jej: Mickiewicz, Sowacki, Krasiski pokadli si do

grobu; spóuczestnicy, niepospolitym obdarzeni talentem, albo

pomarli take, jak Józef Korzeniowski (1863), albo milczeli

zupenie, jak Aleksander Fredro (zmary 1876), albo przema-

wiali, cho nader rzadko, gosem nie bardzo zrozumiaym ju
dla spóczesnego czytelnika, jak zmary tego 1876 roku Se-

weryn Goszczyski w urywku z poematit Bogarodzica (1864)

i Posaniu do Polski {i^b()), jak Bohdan Zaleski (zmary 1886)

we Wieszczem Oratoryum (1866). Jeden Wincenty Pol krz-

ta si wawo na niwie literackiej, rozpoczynajc trzeci faz

w duchowym rozwoju swoim, kiedy ju, schostany przez

Ujejskiego, nie by ani wrzcym i dziarskim Januszem, ani

rubasznym i zabobonnym szlachcicem z XVIII wieku, ale

poet kronikarzem i publicyst, który, nie wielbic bezwzgld-

nie przeszoci, lecz wskazujc w niej pikne i wielkie ticzu-

cia a czyny, ostreni a nawet namitnem sowem karci dzi-

siejsze stosunki pimiennicze. Atoli czy tak sucha i nudna

kronika wierszowana, jak Pachol hetmaskie (1862), albo

anegdotyczny rapsod Z 'ivypra7vy wiedeskiej (1865) mogy
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obudzi wraenie podobne do tego, jakie wywar Mohort?
Czy do liczne liryki Pola z tego czasu, pomieszczane za-

zwyczaj w Bibliotece Ossoliskich, mogy równa si pod

wzgldem wieoci wyrazu i barwnoci st5du z Pieniami
jego pierwszej modoci? Czy nawet usiowany przez poet
nawrót do w^spomnie tej modoci w Pieni o domu naszym

(1866), majcej by dalszym cigiem i dopenieniem Pieni
o ziemi, nie dowodzi mimowolnego przyznania si, e ju da-

lej w nowym jakim kierunku i mu nie podobna? To te
Pol, piszc jeszcze RoJz myliwca i Starost Kilackiego, s-
dzi, e w niepróbowanym dotychczas przez siebie rodzaju

poetyckim potrafi stworzy co dobrego i ogosi jed3^ny swój

dramat p. t. Powód (1868), którego najwikszym bdem jest

to wanie, e motywów istnie dramatj^cznych nie posiada.

A i rzeczy proz pisane lub prelekcye publicznie wygaszane

(O muzyce liocielnej, O poezyi polskiej wiekic XIX), po-

mimo e w swoim czasie wielce zajmoway pióra korespon-

dentów do gazet warszawskich, w rezultacie nie upowszech-

niy si równie, nie stay si owemi rozprawami, które zna
si musi koniecznie, które si czyta niemal obowizkowo;

i nic dziwnego — poeta i tu nie by w harmonii z nowemi

deniami, a dziwactwem niektór5xh pogldów swoich, pes-

symizmem w zapatrywaniu si na spóczesne dziennikarstwo

polskie, zraa czytelników, nie mogcych w nim dojrze

przewódc}' w krainie ducha. Poeta, dotknity lepot, ostatek

dni swoich przepdzi wród smutków i wstrtnych mu ro-

bót dziennikarskich; — umar r. 1872.

Atoli nietylko twórcy i spóuczestnicy wielkiej poezyi

nie wjwierali na spoeczestwo potnego, ywego i cigle

odnawiajcego si wpywu, ale nadto i ta druyna, co zbie-

raa pokosie po wspaniaem niwie, co doya, e tak po-

wiem, jesieni naszej poezyi, przerywa twórczo swoje, albo

te nie umie utrzyma gli w drcych doniach. Lirnik li-

tewski, Ludwik Kondratowicz umiera (r. 1862); Mieczysaw

Romanowski, poeta-rycerz, zgonem stwierdza swe sowa {1863);

lirnik mazowiecki, Teofil Lenartowicz, y wprawdzie i pie-

wa dugo jeszcze (umar dopiero w 1893 r.), równoczenie
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rzebiarstwem si zajmujc, lecz to, co drukowa, nie miao

w sobie tego urolcu i tego powal)ii, co^y nieprze]iarcie kii

so)ie pociga, coby serca i umysy zniewala. Ani w A nicIr

Ziriiii (1866), ani w Album ii'h)skir))t i zbiorku /j sUirycJi

zbroi (1870), ani nawet w EcJiacli iiad^iuhiskicJi (1872),

które z tematów swoich nadaway si bardziej do poruszenia

strun dwicznych a serdecznych, ani wreszcie w innych

wierszach (Ryfii/y narodoii^c iSys) ^ urywkach poematów

(Satyr Jana Kochanoiuskii'go ^^84) nie napotykamy nic y-
wotnego, nic takiego, cob}- poet, w krainie marze yjcego,

czyo z ludmi dzisiejszymi. Wszdzie wprawdzie znajduj

si wiersze adne, milutkie, ale nawet i pod tym wzgldem
czuo si jak manier, jakie powtarzanie pomysów i form,

dawniej przez niego stworzonych, lub te, co gorsza, jaki

ton dziadowsko-odpustowy.

Inni poeci tem mniej oczywicie oddziaywa mogli,

zwaszcza, e pisali bardzo niewiele. Roman Zmorski (zmar}^

1867), Antoni Czajkowski (zm. 1873), Ryszard Berwiski (zm.

1879), Wodzimierz Wolski (zm. 1882), niegdy chwaleni

i czytani, teraz nader niedonymi utworami zaledwie zna
dawali o sobie, a Kornel Ujejski prawie zupenie rozsta si

z poezy. Niepospolita poetka proz, Narcyza michowska

(zm. 1876 r.), zamilka równie i dopiero pod koniec ycia

przypomniaa si Rozmow pr2y koninku, opowiadaniem: Czy

to poiie? i studyum o Edmundzie Strzeleckim. Jadwiga

uszczew^ska (Deotyma), po niezbj^t szczliwem wznowieniu

dawniejszego trybu pisania (Gouit7vy w dolin ir l^rdinka).

zwrócia si do dramatu i powieci i dopiero w czasach naj-

nowszych rozpocza publikacj wielkiego rapsodu rycerskiego.

I z tej zatem druyny nie dolatywa aden gos miay
a pikny, cob}', zrozumiawszy nowe potrzeby ycia, si zdo-

b3'tego dawniej imienia, tem skuteczniej do serc spragnionych

prawdy i postpu przemówi. Ci, co zamilkli, zrzekli si do-

browolnie wszelkiego wpj-wu na spoeczestwo; ci, co ])r/.c-

mawiali jeszcze, zwracali si do szczupego tylko grona .su-

chaczów, chwalcych wszystko, co z ich ust wychodzio.

A mimo to, czasopisma drukoway niezmiern ilo



— SI

wierszyków; zbiory poezyj pojawiay si take do czsto.

Dostarczali ich poeci i wierszokleci modszego od tamtych

i najmodszego pokolenia, co, przyswoiwszy sobie udatn form
wersyfikacyjn i posikujc si frazeologi romantyczn, mniej

lub wicej szczliwie z uczuciami swemi si popisywali. Po-

midzy tymi przedstawicielami najnowszego okresu poezyi

naszej znajdowali si bezwtpienia ludzie niemaych zdolnoci

poetyckich, cho prawdziwie twórczego talentu w najwy-

szem znaczeniu tego wyrazu nie posiadali. Najwicej wów-
czas w tygodnikach pisywali: Bogumi Aspis, Micha Baucki,

Klemens Podwysocki — ze starszego, a Adam Maszewski,

Aleksander Kraushar, Miron (Michaux), Floryan (Rztkowski),

Adela Hanicka — z modszego pokolenia. Jeeli jednak ju
u tych poetów napotykao si duo rzeczy przestarzaych,

duo niepotrzebnego rozmarzenia, duo ckliwej rozpaczy; to

có powiedzie o caej litanii imion chrzestnych, któremi pod-

znaczone byy wiersze, pene afektowanego smutku, pene me-

lancholijnych zachwytów dla róy, lilii, a nawet chabru... Wy-
lewano potoki ez, przeklinano wiat siarczycie, rozpaczano^

truto si... a jednak widziao si póniej twarz poety umiech-

nion i rzew, syszao si sowo swobodne i lekkie na ustach.

Byy to mczestwa teatralne, rozpacze udane, bo naladowane

tylko zewntrznie ze Sowackiego, Heinego lub Musseta.

Sowem — okres romantyczny sam si dobija tym fa-

szem, jaki pomidzy yciem a sowem poety coraz czciej

si uwydatnia, i tym brakiem twórczej sij^ co si na nowe

temata zdobj- nie potrafia, ale t3^sickrotnie ju opiewane,

jeszcze raz ubieraa w królewsk szat poezyi.

Byo ted}^ rzecz cakiem naturaln, e modzie aknca
prawdy, pracujca w imi nauki, majca przed sob wane
zagadnienia ycia, na które pacz i narzekanie nic pomódz

nie mogy, zwrócia si przedewszystkiem przeciw tym ego-

tycznym wjdewom rozzawionych marzycieli, co jkiem tylko

przemawia byli zwykli.

Istniao naówczas w Warszawie, zaoone w roku 1866

przez Adama Wilickiego, pisemko p. t. Przegld tygodniowy.

Skromne rozmiarami, nie miao z pocztku adnej wy-



ranej barwy, i to tak dalece, e pisarze cile religijnego spo-

sobu mylenia, jak Julian Bartoszewicz i Eleonora Zieniicka,

pomieszczali tu swe prace narówni z modymi propagatorami

materyalizmu Buchnera. Odznaczao si ono atoli jedn bar-

dzo wan cech, a mianowicie: wielk ruchliwoci: nie dba-

jc o wyczerpanie kwestyj, o studya gruntowne, muskao
wszystkie sprawy, zaciekawiao, pobudzao do mówienia o nich.

Nadto, wydawca i redaktor, znany ju wtedy od lat dziesi-

ciu literat, pisujcy gównie o przedmiotach z nauk przyrodni-

czych, technicznych i ekonomicznych, ale zabierajcy take

gos w wanych sprawach spoecznych (np. w kwestyi wo-
ciaskiej), a przytem wielbiciel prawdziwie piknej poezyi,

mia wielk zdolno wynajdywania i skupiania koo siebie

si modych, rzutkich, cho niewyrobionych, które w pimie

jego mogy si wypróbowa, poniewa miay swobodne pole

do swego rozwoju. O ile inne czasopisma utrudniay przystp

do siebie, stawiajc wymagania, na które modzie niejedno-

krotnie zgodzi si nie moga, o tyle w Przfgadzic tygodnio-

wym wypisa si byo mona dowoli, byle krótko a jdrnie.

Otó pod koniec roku 1867 pojawi si tu artyku:

Groch 7ia cian, bdcy niejako hasem tej pierwszej faz}-

w opozycyi si modych, wzgldem istniejcego stanu rzeczy

w literaturze. Opozycya ta z samego pocztku objawia si

przedewszystkiem przeciwko chwastem zarosej niwie liryki

naszej i biczykiem sarkazmu wypaszaa z wyobrani mnie-

manych poetów ich mniemane mczarnie, ich bezsensowe za-

chwyty dla ró, lilij i chabrów. »Ach, ile to razy — czy-

tamy tu — odbywaem Dantejsk wdrówk po krgach ry-

mów, chcc si spotka z myl... ile razy rzewnemi spaka-

em si zami nad sonetem do biaej róy; jake nazibem
ród ranków, biegajc za gwiazdy w sukience utkanej z zo-

rzy... Ale szczytem mojej mczarni byy wieszcze pody pseu-

donimów i kobiet. Czuli piewac}' ró}^, . makolgwy i gila:

Floryanie, Zbigniewie, boskie Liliany, Wandy, Aniele i Ade-

le!... wy, co karmicie si lazurem i esency liliow, czemu
musiaem z wami cierpie? Przebóg, wy jestecie uosobionemi

ranami, karyatydami schylonemi pod brzemieniem nieszczcia,
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ródami sczcemi zy milionów ! Wasza wielka pier — roz-

darta od ramienia po ebra, wasze oczy — zapatrzone poza

krgi gwiazd; komety zniszczenia wiec wam nad gow,
a buchacie ogniem piekielnych czeluci, jak law wrzce

piersi Wezuwiusza«. Po tem sarkastycznem zagajeniu, nast-

powao wykazanie na paru prz3^kadach caej niedorzecznoci

kamanego cierpienia i caej ndzoty rozpaczliwych rymów.

>Czem jest pie bez myli, uczucie bez jasnego widzenia

rzeczy, serce bez staego i niewzruszonego charakteru? A mo-

na nazwa potg pieni nabój wyszukanych wyrazów, ja-

kimi czstokro zapomniani geniusze bombarduj do twier-

dzy zdrowego rozsdku, zbrojnej w baterj-e, ulane z twardego

i niczem nieprzebitego sensu . . . Zaprawd, powiadamy wam,

natchnieni wieszcze, i nadto widoczne s sposoby tworze-

nia waszych fantasmagor}']', abymy jeszcze mogli stan wo-

bec nich jako spektatorowie. Bo i có w}' potraficie nadzwy-

czajnego? Potrzeba wam przeklestwa: bierzecie piorun; po-

trzeba nienawici: wzywacie wy, krokodyli, lampartów, go-

towi jestecie wszystkie mammalia, amphibia, isecta, a na-

wet cay ukad Cuyiera wezwa do unicestwienia jednego in-

dywiduum, które po takieni zbatoeniu rymami W3'glda jak

oparzona kura» ... W kocu autor zwraca si do poetów ze

sowem powanem, krelc w najogólniejszym zar>^sie cha-

rakter stulecia obecnego: »Wiek XIX nie jest wcale wiekiem

cierpic)'ch i zachwyconj^ch trubadurów; jego poezy stanowi

cigy postp, ciga dno do zajcia takiego stanowiska

wobec praw prz5^rody i ludzkoci, ab}' w jaknajwikszym za-

kresie urzeczjnyistnia dla siebie wsz}'stko, cokolwiek mj^l

jego podyktuje do wykonania... A wy, poeci, có tej ludzkoci

dajecie? wiar, si ideau? Czycie sukami paskimi, co to-

ruj nowe drogi?... Nie, na takie rzeczy nie macie czasu —
wy cierpicie!! .. .« (Przegl. tyg. 1867, Nr. 49).

Artyku ten by wyrazem przekona do licznego kóka

modziey, które nie przestao odtd domaga si od poezyi

i belletrystyki wogóle zrozumienia zada spóczesnych, po-

dejmowania kwestyj ywotnych, a porzucenia zblakych ju
dekoracyj romantycznych, majcych ustpi prawdzie. Roz-

urys in. pos. 3
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powszechniona bya naówczas teorya sztuki dla sztuki i cie-

szya si uznaniem arystarchów krytycznych. Wprawdzie, od-

dawna ju Aleksander Tyszyski, krytyk rozumny i cisy,

walczy z t teory, wykazujc, e jak kade dzieo ludzkie,

tak i utwory sztuki musz mie koniecznie cel jaki, nada-

jcy tym utworom waciwe znaczenie i donioso spoeczn.

Gos jego atoli, pomimo powaania, jakiem si cieszy, nie

wpywa na sdy innych kr>'tyków, co delektujc si pikno-

ci formy, w niej cae niemal zadanie sztuki widzieli. Wbrew
tym pogldom, modzie szukaa w utworach poezyi przede-

wszystkiem treci i, rozbiorem jej gównie si zajmujc, za-

gadnienia czysto formalne pozostawiaa na boku. Roztrzsa-

jc dziea sobie spóczesne, pytaa si, jaka jest ich warto
mylowa, jak prawd przynosz one spoeczestwu, jakie mu
drogi wskazuj; a poniewa nie odróniaa oczywicie prawdy

istotnej od pogldów, jakie sama wyznawaa, domagaa si
wic od poetów, aby jej mylami myleli, jej przekonania po-

dzielali.

Poeci, oburzeni, e ich Pegaza zaprzdz chciano do ro-

boty codziennej, wystpili z kltw przeciw wiekowi XIX,

jako pozbawionemu wszelkich ideaów, jako karowatemu sy-

nowi wielkich rodziców, których wieszczowie tylko mieli po-

zosta prawowitymi spadkobiercami . .

.

Leonard Sowiski, poeta niepospolitego talentu, wsa-

wiony od r. 1 86 1 utworem p. n. Z ycia, zamany nastpnie

pod naciskiem smutków ogólnych i osobistych, krzywi si,

nie przebierajc w sowach, na widok nowych potrzeb roz-

woju, a nie pojmujc tych potrzeb, woa z gorycz:

Karowaciej myli, gasn serc wulkany,

Dzieje nie brzmi ju chórem wiary archanielskim;

Wiek rozumu, jak tabor ciurów rozpasany,

Opycha brzuch podbitej niateryi cielskiem;

Wali si posgowy pikna wiat — oplwany

Pogard cib, dla których kady kwiat jest zielskiem,

A laur wydaje plon iodzi podany . .

.

(Dzia pieni).
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Inny poeta, z modszego ju pokolenia, wsawia si
dopiero poczynajcy, Miron, z podobn gwatownoci na-

pada na stosunki nowoczesne:

Midas po uszy brnie w byszczcem zocie,

Plato mrze z godu, lub chleb z bota grzebie;

Zbrodnia si mieje w same oczy cnocie,

I by grom nie spad na jej pod gow —
Ma konduktory i banki ogniowe ...

Cnota — czcze sowo. Gdzie jest krzy Golgoty?

— Jest Bóg na wiecie ... o! jest — cielec zoty! . .

.

(Na dzi).

Inny, jeszcze modszy poeta, Wiktor Gomulicki, szyder-

sko si umiecha na wzmiank o fizyologii, psycliologii, na-

uce i pracy wogóle:

Oto wiek nasz na wzniesieniu,

Stary, lecz si trzyma dzielnie:

Gow nakry kapeluszem,

W rku ciska mot i kielni.

Co za mina, wielki Boe!
Co za mina Jowiszowa!

Czoo z wosów oskubane,

Wielkie myli w gbi chowa . .

.

(Capriccio).

Takie odezwy synów Apollina nie mogy, naturalnie, za-

godzi surowego o nich sdu; rozdranienie wzgldem nich

w gronie modziey, dnej zdrowego i posilnego pokarmu,

wzmagao si z kadym ich wybrykiem. Nie poprzestajc ju
na doranej krytyce pojedynczych utworów, chwycono si

rodków ogólniejszej natury.

Jan Maurycy Kamiski, byy nauczyciel ludowy, na-

stpnie prawnik z zawodu, mia na pocztku r. 1872 odczyt

O stosunku poezyi do ycia spoecznego, w którym, sowem
powanem, a niekiedy dowcipnem, zwalcza teory sztuki dla

sztuki, kaza poetom studyowa nauki spoeczne, jeli nie

chc by, wedle wyraenia Pisma w. »cymbaem brzmicym

lub miedzi brzczc«. Eliza Orzeszkowa, znana powiecio-

pisarka, zacza ogasza Listy o literaturze (1873 — w Nt-

7vieJ, a na ich czele przedstawia wiek XIX ze wszystkiemi
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jego zdob5'czami i potrzebami, tudzie niedone narzekania

poetów, i dosza do przekonania, e ówczesna poezya nasza,

z wj^jtkiem bardzo niewielu i bardzo zreszt mao znacz-

cych piosnek, jest niczem wicej, jak tylko: piknemi czsto

sowy przyodzianym komunaem; e jest urn, do której,

w postaci mtnych ez, spywaj wykluczone z gów ludz-

kich przesdy. » Zepsuty wiek XIX, tusty bankier, sprze-

dajna niewiasta, niestaa kochanka, prozaiczna chemia, blu-

niercza ekonomia i . . . có wicej ? Nic wicej w poezyi na-

szej niema. A tumy wojujce i tumy uciskane i miliony

jednostek, ze wszystkiemi uczuciami i mylami swemi, ze

wszystkiemi tak zmiennemi kolejami swych losów? A idea}-

cnoty, sprawiedliwoci, piknoci, mioci, zgody, braterstwa,

przebaczenia, które janiej nad ludzkoci? A otchanie po-

kus, a krzywdy, wystpki, zbrodnie, zgryzoty i pokuty, otwie-

rajce si pod jej stopami? O niczem z tego nie wie tego-

czesna poezya. Susznie wic mówim do poety: O! przesta

lunatykiem by i na ksiyc patrze: nie pij, lecz czuwaj,

i gdy na ulic grodu wychodzisz, lub w ciany domostw

wstpujesz, szeroko otwieraj wpósenne dotd twe oczy, a uj-

rzysz krzye, o które si pytasz, — krzye sieroctwa i nie-

doli — krzye rozpaczy i rezygnacyi i bólów serca i zwt-

pie umysu i zgryzot sumienia; ujrzysz te krzj^e, — a po-

niewa do twórcza zapalia w twej piersi iskr talentu, za-

piewasz nam o tych krz5'ach co wielkiego i piknego*.

(Niwa, 1873, Nr. 48).

Inni, gortsi i wawsi, stawiali poetom i belletrystom

tak alternatyw: albo mylcie i piszcie w naszym duchu,

albo was zna nie chcemy. Taka jest myl przewodnia arty-

kuu p. n. Utylitaryzm w literaturze (Niwa, 1872, Nr. 18),

gdzie autor stara si wykaza, e tendencya w utworach

pimiennych nie powinna nic szkodzi ich piknoci, ponie-

wa musi wynika z ducha twórcj^ i zla si w jego umyle
z tworzonemi postaciami. »Kady pisarz — powiedziano tu —
powinien y yciem ogólnem, a nie swojemi osobistemi prz}--

padkami i awanturami; potrzeba nietylko czu, ale i rozumie

wszystkie potrzeby, jakie w danym czasie w spoeczestwie



powstaj; wymagania czasu, zrozumienie jego ducha, nie da-

dz si uowi wród bezczynnego marzenia, w którera zo-

stawia si swobodn}^ polot wszjstkim mylom i wyobrae-

niom, nie przebierajc w nich wcale. Wyrobienie staych,

niewzruszonych zasad jest tu pierwsz i najwaniejsz rzecz.

Na mieszno-by si w^-stawi, ktoby dzi chcia utrzymy-

wa, e zasad}^ niewiele wa w utworach pikna. — Do-

prawdy? Wic by tak mao naleao ceni publiczno, której

si przedstawia jaki obraz z jej ycia, eby powiedzie jej

z prostodusznym umiechem: na dzi to dobre; ale jutro

przyjd, zobaczysz zupenie co innego; wszake tobie idzie

o to tylko, aeby mile czas przepdzi, mniejsza, kosztem

iakich przekona; bawmy si, dopóki modo i talent

su... « A wzmiankujc o kaprynych jeremiadach, zawodzo-

nych przez poetów, autor doda: » ycie nasze nie jest rajem,

to prawda; ale wszj^scy je znosimy, starajc si zapobiedz

naduyciom, zaprowadzi ulepszenia, zreformowa zastarzae

instytucye, zamieni utyskiwania na poyteczn dziaalno;

a poetom pozwalamy swobodnie kwili jak niemowltom, nie

wiedzcym, co zrobi ze sw rk!... Dzisiaj powiadamy so-

bie: albo literatura pójdzie rka w rk z najdroszymi na-

szymi interesami, zarówno materyalnymi, jak duchowymi,

albo te pozostanie w tyle, odpiewujc stare litanie nieutu-

lonego alu i bezmylnego majaczenia. W pierwszym wy-

padku przyjmiemy j do swego towarzystwa i ceni bdziemy

narówni z innemi uj^tecznemi produkcyami, w drugim za —
niech umiera: nam jej nie potrzeba. My wiemy, co robimy,

dokd dymy, jakich rodków do spenienia swych celów

uy mamy. Có nam po maruderach, sprawiajcych tylko

nieporzdek, a nie przynoszcych adnej korzyci? Nie zwra-

cajmy na nich uwagi; nawróc si, zaczn wiadomie uczest-

niczy w pracy spoecznej — albo te pogin? al nam tych

biedaków, ale có robi? Pochód spoeczestwa przerywa si

nie moe. Nie jest to teorya bezlitosnego gnbienia, ale przy-

rodzonej duchowej koniecznoci. Marnowanie si na niedo-

rzecznoci jest spoeczn zbrodni. Gdyby szczerze przejto

si t zasad, mniej by byo bawideek i wiecideek, a wicej
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dzie uytecznych. Jeeli bowiem autor zawsze i wszdzie

wystpowa bdzie jako obywatel, jeeli biorc do rki pióro,

nie bdzie wprzód przemyliwa: jakie frazesy najmilej wpa-

dn w ucho czytelnikom, ale zastanowi si nad treci swego

utworu i zda sobie sumiennie spraw z celu, do którego ma
dy, i ze rodków, jakie do tego celu doprowadzi mog;
jeeli W3'magania i potrzeby spoeczne, nie za oklaski bez-

mylnego tumu, bd jego przewodnikami: — to utwór jego

zadowolni zarówno estetyczne poczucie, jak i prawida my-

lenia*. (Ni7va, iHj2y Nr. i8).

Tak miao, a nawet zuchwale, przemawiao grono mo-
dziey, które przekonane byo, e poezya i belletrystj^ka,

z powodu nadmiernego rozpowszechnienia, a bardzo maej

uytecznoci, wymaga prdkiej i stanowczej reformy, skpania

w nurcie myli zdrowych, mogcych wla w jej yy nowe
ycie i przemieni j na istotny czynnik wytwórczoci spo-

ecznej. Dnociom tym sprzyjao usposobienie ogóu, ze

wstrtem odwracajcego si od poezyi, czn- to w skutek go-

nienia wycznie za dobrobytem materyalnym i pogrenia si
w uciechach czysto zmysowych, — co bywao najczciej, —
czy te dlatego, e nie widziano w poezyi tych czynników,

które w yciu codziennem na pierwszy plan weszy: zamiast

marze i lepych porywów — ciga, mrówcza praca.

Niektórzy te poeci, pod naciskiem takiego usposobie-

nia, porzucili, cho na chwil tylko, mde narzekania i za-

czli piewa hymny na rzecz spracowanych, biedzcych si

w pocie czoa. Wadysaw Ordon (Szanser), zacz malowa
cierpienia maluczkich i biednych fZ piwnic) i wysawia
drobn robot w pocie czoa:

Z nieba witym przykro w dole

Widzie, jako czek si leni;

Lecz gdy stanie pot na czole.

Bóg elazo w chleb przemieni . . .

Bóg sam — wielki król kowali:

Kiedy w grzesznym dusza harda.

To go ogniem nieszcz pali,

A w nim pycha stleje twarda.

Potem kawa stali suchy
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Motem kary bije, cinie,

A ze tcza zawej skruchy

Niby iskier snop wytrynie.

Wic za Bogiem, gdy tak pado,

wawo, dziatwo, i mot z doni

Spu, a dziarsko, na kowado.

A jak wielki dzwon zadzwoni!

> (Przy kowadle).

Inny poeta, z zawodu technik, Karol widziski (zmary

przedwczenie w r. 1877), napisa nawet niby now od do

modoci, z tego wanie wzgldu ciekaw i wan, e w niej

ju wiadomie autor przeciwstawia si poezyi romantycznej.

Ideaem jego nie jest ju ani Konrad Wallenrod, ani Beniow-

ski, ani Ksi Niezomny; nie chce on upaja duszy czarem

pieni marze, nie chce otwiera grobów w noc ksiycow—
i owszem, sam przestrzega modzie:

Nie daj si upaja pieni;

Bo cho z pieni czsto chwaa,

Nieraz pieni czowiek przeni

Chwil, w której drugi dziaa ...

A wic modziey nie tonów harfy Eolowej, nie orlich

lotów, nie byskawic i gromów% nawet nie szabel i kul, ale

potrzeba pracy:

Wic nad ksig zwieszaj gowy,
Bo tam napój silny, zdrowy;

Stamtd przyjdzie ci znajomo
Wielkich rzeczy i wiadomo,
Jak riiygrzeba skarby z ziemi

I jak ziemi podnie niemi.

Szkoda czasu i trudu biega na marze szlaki, rachowa

na pomoc obc i odgrj^wa butn rol przez ciemnot i nie-

dowarzenie; ani szabla, ani pie nie zbawia spoeczestwa.

Bo nie adnym byskiem stali.

Nie natchnionych tonów moc
Ludy czoa swe ozoc;
Tylko prac i mdroci,
Tylko trudem i mioci
Przyszo serca im zapali.
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Trzeba zatem zasi przed otarzem trudu, bo gdy
min czas na miecze, zawsze czas na prac ludu< :

W tym przybytku pracy, woli,

Bracie, mao jest wesela.

Tam skro pali, serce boli

I, co stworzy, w }'cie wciela.

Duszy twojej nie pokala

dza pusta, ni myl pusta.

Nie iiniiechn ci si zdaa
Koralowe dziewczt usta.

Hej do cyrkla, hej do kielni

I do wagi i do puga!
A cho praca cika, duga,
Ale wyjdziem mj- z niej dzielni;

Barki nasze .si rozrosn.

Serca nasze spotniej
I zdobdziem myl miosn
I grunt, co go nie zachwiej

Ani burze, ani sia,

Bo go praca postawia!

f.Yaprzód — prac!)

Wtórowa mu modziutki wtedy Maryan Gawalewicz,

wzywajc spókolegów (r. 1874) do cliwyceni » mota pracy <,

by w krwawym pocie lepszej doczeka przyszoci:

Wic modzi bracia na kowadle pracy,

Z pieni na ustach, przy ogniu mioci,

Ufnoci, myl, uczuciem jednacy.

Wspólnie ku trzeba... klucze do przyszoci;

.\ kiedy ciki znój popynie z czoa,

I wszyscy staniem w pracowników rzdzie,

Wówcaas Bóg zele pociechy anioa . . .

(yje!/

W podobnym ducliu napisa Stanisaw Grudziski wier-

sze swe p. t. Fiat lux ! i Bohaterstwo pracy. W pierwszym

wielbi wiedz i postp, wystpujc przeciwko tym, co w no-

wych dnociach widzieli zgubne pierwiastki:

Uwielbiona! z nieba wzita!

Po promieniach wiedzy czystej

Spywaj ku nam, prawdo wita,

I w przestrzeni wiata mglistej



— 41 —

Roztocz nam swój paszcz monarszy,

Ozdobiony gwiazd tysicem!

Odrodzenia bynij socem!
Niech z szatanów ten najstarszy,

Co przesdem si nazywa.

Padnie w przepa pokonany!

Nieci twa rka ju pozrywa

Krpujce nas kajdany!

I w te tumy miljonowe

Wlej zasób}' ycia nowe!

Wic sabi, zwtpiali, co now t drog
Za wiatem, za prawd i naprzód nie mog,
Z rozpacz rzucaj w wiat jki prorocze,

e rydwan postpu nam serce zdruzgocze!

e wydrze nam wiar w to wszystko, co wite,
e botem obrzuci, co serce wprzód czcio;

I blunic w rozpaczy nad wieków mogi
Woaj: o wieku! o czasy przeklte!

Dalej! dalej! tam do soca!
Ciemno, to nasz wieczny wróg!

Tam, gdzie jasno promienica,

Tam jest prawda, tam jest Bóg!

Bez rónicy adnej kasty

Wszyscy razem bdziem i!
Pasorzytne wytniem chwasty

I wawrzynu znajdziem li.

Nie sowami Stwórc chwali.

Nie pokut zby si win.

Lecz ciemnoci pastwo zwali,

A modlitw zrobi — czyn!

W drugim wierszu wysawia drobn, mrówcz prac:

Niech na swojej kady grzdzie,

Cho najmniejsze dbo dobdzie.

May chwast niech wykorzeni.

Ma iskr niech roznieci:

A noc w dzie si nam zamieni!
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Julian Mohort (Ochorowicz) w wierszu p. n. Naprzód,

charakteryzowa rodzaj walki, jak modzie w imi postpu

wydawaa apatyi i przesdom:

My chcemy walki, lecz nie tej krwawej.

Co wiat zwierzcym napenia wrzaskiem.

Co w liczbie morderstw szuka swej sawy
I krwawym dumna oklaskiem;

Nie tej — co poród dzikiej zamieci

Ogniem i mieczem burzy i straszy:

My chcemy walki, co kraj owieci

Od piwnic a do poddaszy,

Co kraj owieci wiedzy wiatoci,
I w której duchy nasze zmniej . . .

Chcemy los wasn pokona doni,

Walk, wród której wodzem jest stao.

Walk, wród której praca jest broni

A sprzymierzecem wytrwao.

O! bo pie nasza — to ludów wrzawa:

Huk motów i turkot maszyn!

Nasza modlitwa — to nie to mgliste.

Tskne za lepszym wiatem wzdychanie . .

.

Nasza modlitwa — to wiekuiste

czne mioci z wiedz dziaanie;

To myl, co ttni w ludzkoci sercu

I nad znikome dzieje ulata;

To gos, co w blizkim i w rónowiercu

Szuka czowieka, ducha i brata . . .

Hasa takie rozlegay si a na kracach byej Rzpltej.

Poeta lski, pisujcy pod pseudonimem Czesawa Lubi-

skiego (ks. Damroth), piewa w wierszu p. t. Nasz orei:

Dalej, bracia, do ora,
Który nigdy nie zawodzi:

Nie zaczepia, a zwycia,

Rani, chocia w krwi nie brodzi.

My ubodzy: dzia nie mamy,

Ani broni i pienidzy . . .

Ale bo nas dzi armaty

Nie wybawi i warownie:

Nam twierdzami dzi warsztaty,

Dwory, szkoy i pracownie.

Nam wojenn sztuk — praca,

Broni — wiedza lub narzdzie.
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Co kto umie, to popaca,

Byle robi zawsze, wszdzie.

Sierpy, kosy, piy, moty
Nasz ulubion broni,

Gdy nam wród skrztnej roboty

W polu lub warsztacie dzwoni . . .

Hej wic, bracia, do ora.
Który kady dwiga moe:

Kmiecie, rzemielnicy, ksia
I niewiasty, w imi boe!

A i na wychodztwie nawet znalazy wreszcie hasa owe

oddwik wyrany, jak to widzimj- z ListÓ7v polskich, wyda-

wanych w Paryu r. 1878 przez Józefa Tokarzewicza, niegdy

zapalonego rewolucyonist. Czytamj^ tu midzy innemi zna-

mienny wiersz Józefa Stefana Chamca, wygoszonj^ w stowa-

rzyszeniu >Praca«:

I biada, biada temu narodowi.

Który sw modo nad miar przewlecze.

Który si na czas z szaów nie wjzdrowi.

Wci lepo kocia, wci naolep siecze!

Biada mu, mówim, bo serdeczne drgnienia,

Bo krew najczystsz strwoni mu nic potem.

Bo byt mu skoczN- widmem powicenia,

Bo by mu ludów smtnym Don-Kiszotem!

Wiara bez czynów pustym sowa dwikiem;
Dowie nam onej! — Czem? O, bracia mili,

Nie, jak dotyciczas, krwi li upustami,

Jak nadziemsk, Bóg wie z czego, but.

Szybko gasncych zapaów wzrywami

I iisteryczn mikkich piosnek nut.

Dowie nam onej —- kady to zrozumie —
Starannem, z gruntu, dawnych wad niszczeniem,

Przytarciem rogów przestarzaej dumie,

Kótni z mrzonkami, prawd)' uwzgldnieniem;

Dowie nam onej — wiedzy zdobyczami,

Co dobrobytem przyszoci si spac;
Dowie nam onej skrztnemi zbiorami,

Poziom, cich, a wytrwa prac!
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W dramatach i powieciacli dawniejsi dodatni holiatcro-

wie, kl(')r\ini l)yli: marzyciele, poeci, art\,ci, ustpowali miej-

sca mechanikom, inynierom, lekarzom, adwokatom, sowem:
ludzie poet\czni znikali wobec praktyczn\ch. Niejednokrotnie

daway si ju sysze takie gos}- w powieciach: Trzeko

nae mi pan, e cyrkiel i cyfry nie wypdzaj z dusz\ czo-

wieka szachetnycli uczu, e oskot macliin nie zaj^lusza

gosu sumienia i fal)rykant moe mie wicej poe/.>i w du-

sz}-, ni ci, co si gosz jej kapanami- (Micliaa Bauckiego:

O kaval 'jniii, str. 3,54).

Poeci czuli pod sol:) grunt zaclnviaii\. Najzdolniejszy

z pomidzy nich, Adam Asnyk, znan\- i)0(l pseudonimem

El...y, stara si wej w ukady ze spoeczei'istweni, odwra-

cajcem si od poezyi; napisa dwa wiersze: PithJicz)i(> do

portÓ7v i Poeci do pnbluzioci. W pierwszym zestawi,

w sposólj poetyczny, zarzuty, jakie robiono spóczesnym poe-

tom, rozpacz dzik, melancholi mglist a lubien, senne

mioci szpilkami przekóte, tysickrotne westchnienia do oczu

niebieskich lub czarnych, do drobnej nóki, krgego ramie-

nia i t. d.; a w drugim przyznajc, e te zarzuty s .suszne,

zwala win na samo spoeczestwo, nawskro prozaiczne, nie

dajce tematów poecie do pieni potnej. Poeta, zdaniem

jego, zbiera tylko zawsze marzenia tczowe, które duch ludu

z piersi swej wysnuwa. A dzi, ani mio ojczyzny, ani

mio kochanki, ani sawa, ani adne inne wielkie uczucie

nie porusza ogóu — wic te i poeta czczo czuje i pie-

wa nie potrafi.

Jestemy dziemi wieku bez mioci.

Wieku bez marze, zudze i /.icliw ytu,

Obojtnef^o na widok piknoci,

A wi<;(lna.rcf^n / iukIn- i przesytu;

Witku, co \v(V(-^iui doczeka staro.^ci.

Sam ])0(iko]i.'i\vs/\' ])rawa swej^o b\tu;

Wieku, co siy strwoni i naduy.
Nic nie postawi, chocia wszystko /,lnnvy.

Któ w tej charakler\slyce nie dosIysz\- oddwiku ze

wstpu do Spd^aunl-j d-jfcircia wirku, lub Roili Musseta?
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Ale wanie zauway mona, e sowa te ju s dzi prze-

starzae i nie przedstawiaj prac i zdobyczy XIX stulecia,

tylko faz upadajcej romantyki. Poeta mimow^oli wyzna, e
jest synem rozkadu tej wietnej niegdy epoki, która, wlaw-

szy nowe siy w napó obumare ciao pseudo-klasycyzmu,

sama si zuya, ustpujc miejsca poezyi cakiem nowoytnej.

Zreszt poeta, który takim tonem usprawiedliwienia si do

publicznoci przemawia, widocznie czu, e mu brak istotnie

owej niezomnej potgi natchnienia, która kazaa mierzy siy

na zamiar}^, nie zamiar wedug si.

Tymczasem rzeczywicie romantyzm, którego ostatni

epigonowie tak smutnie, albo tak pokornie zaprezentowali si

publicznoci, traci coraz bardziej kredyt i w krain prze-

szoci si zasuwa. Zauwaono, e ta prawda ycia, o któr

si upomina w pocztkach swego wystpienia na scen, zni-

kaa w mgach fantastycznych, w" pogoni za nadzwyczajnymi,

a nawet dziwacznymi pom3^sami; e uczucie, którem potnie
chwyci za serca spóczesnych, przemienio si u naladow-

ców w komedy cierpie i smutków; e fantazya, która tak

wietnie zaludnia panteon poezyi w wielkich dzieach mi-

strzów, oywiajc abstrakcyjne jego sale, przez poprzedników

wzniesione, zawadna potem sabym rozumem i urojenia

swoje za natchnienie z nieba podawa chciaa.

W krytyce romantyzmu niektórzy zaszli nawet zada-

leko, jak mianowicie Franciszek Krupiski w artykule: Ro-

mantyzm i jego skutki (»Ateneum«, 1876), poniewa, zesta-

wiajc tre utworów wielkiej poezyi naszej ze smutnymi wy-
padkami rzeczywistoci, obwiniali poezy o to, e staa si
przyczyn nieszcz, e idealizowaa samych niedorzecznych

zapaleców, same wichrowate gowy, same bahe lub zbrodni-

cze czyn}^ W tej napaci krytyk nietylko nie odróni odrb-
nych faz romantyki naszej, —

- przez co na jednej awie po-

mieci winnych z niewinnymi, — ale nadto zjawiska spo-

eczne, nader zoone, chcia tómaczy za pomoc jednej

przyczyny — egzaltowanej poezyi. Zaznaczy tu wypada, e
ta gwatowna wycieczka przeciwko caemu wietnemu okre-

sowi twórczoci naszej nie wysza bynajmniej z grona owej
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modziey, co napadaa na poezy licli, ale czcia z zapaem

twórczo wielk, prawdziw i widziaa ju u nas, w Panu
Tadeuszu, brzask nowej epoki poetyckiej, w której poezya

opiera si ma na zjawiskacli rzeczywistoci, na odtwarzaniu

artystycznem ludzi i wypadków tak, jak si oni przedstawiaj

zdrowemu, poetycznie, cho bez fantastycznej zudy, patrz-

cemu oku. Ju w tym poemacie dostrzegli oni pocztek real-

nego w twórczoci kierunku, który wydawa si jedynie od-

powiednim dzisiejszym usposobieniom i dnociom. Teorya

ta powstaa z rozwaania literatur obcych i przyczynia si

w znacznej czci do wywoania dziaalnoci twórczej u nas.

Bd co bd, jeeli owa miaa, a nawet nierozwana

krytyka nie wyrugowaa cakowicie ndznych produkcyj, to

niewtpliwie przyczynia si do zmniejszenia ich liczby. Tru-

dno bezwtpienia wymaga, aeby modzieniec lub panienka,

naczytawszy si rónych poematów i wierszy, nie zapragnli

tworzy sami; byoby to chcie zniszczy instynkt naladow-

niczy w czowieku; — i teraz wic, jak dawniej, pisze si

mnóstwo wierszyde, co zreszt nie jest rzecz bardzo szko-

dliw samo przez si; staje si tylko szkodliw, gdy t skon-

no podbudza atwo druku i zachta. Otó pod tym wzgl-

dem dostrzedz byo mona bardzo wyrany zwrot ku su-

rowszej ocenie wierszy, przedstawianych do druku. Pisma

nasze zaczy nieporównanie mniej drukowa poezyj, anieli

przedtem; da si powiedzie, e tyle wierszyków zostawao

w koszu redakcyjnym, ile ich poprzednio czytelnikom poda-

wano; a to ju by zysk wielki niewtpliwie.

Zanim jednak doszo do tego, toczya si walka w in-

nym kierunku, a i ona do wywoania powyej zaznaczonego

skutku niemao si przyczynia.



III.

Przejcie od krytyki poetów do krj-tyki powag. — Wystpienie » Prze-

gldu tygodniowego*. — »My i Wy«. — Formowanie si programu,

jego luno. — Kwestye podejmowane przez modzie. — Dobrobyt

materyalny. — Emancypacj^a kobiet. — Dan^nizm. — Brak jednocz-

cego wszystkich hasa.

Od krytyki poezyi atwy dosy by krok do krytyki

wszelkiej powagi, zarówno literackiej, jak i spoecznej. Jeeli

to, co najwysz czci otaczano dotychczas w literaturze,

z powodu niedostwa lub niepoytecznoci zakwestyonowanem

zostao w niezbyt sawnych, » zapoznanych «, wieszczach; to

sama si przez si nastrczaa uwaga: czy i wród »powsze-

chnie uznanych « pisarzów nie znajduj si tacy, którzy po-

stp spoeczestwa opóniaj przewanym wpywem swoim na

masy. Poczwszy od najwikszych, jacy wówczas istnieli,

a skoczywszy na niegonych wcale, wszyscy niemal pisarze

przeszli wtedy przez rózgi krj^tyczne, któremi ich modzie,
ufna w siebie i przekonana prawie, e od niej si dopiero

nowa, wietna era literacka datuje, niemiosiernie playa.

I w tej sprawie równie Przegld tygodniowy skupia

okoo siebie mode i wawe siy. Wprawdzie, opozycya wzgl-

dem powag zaczn si ju bya dawniej, mianowicie na polu

lingwistyki, wystpieniem Baudouina de Courtenay przeciwko

prof. Julianowi Kotkowskiemu; ale gosy opozycyjne byy
odosobnione, musiay szuka ucieczki w oddzielnych broszu-

rach, aeby swobodnie si wywntrzj^, — pisma bowiem dla



- 4B -

takich » napaci < zamykay swe szpalt}-. Dopiero Przn^Id

ygodnio-iV\, dosy rzutki od samego pocztku i chtnie zaj-

mujcy si krytyk literack, da mono zerodkowania si

gosom owym i wywierania przez to wpywu nieustannego.

Grono ówczesnych spópracowników,— pomidzy którymi naj-

wydatniejsze miejsce zajmowali: Józef Kirszrot, Henryk Elzen-

berg, Leopold Mikulski, Franciszek Niedzielski '), Józef Ko-

tarbiski, Feliks Bogacki, Julian Ochorowicz, Bronisaw

Rejchman. a wreszcie najzdolniejszy, najostrzejszym stylem

wadajcy. Aleksander witochowski, — nie potrzebowao si

oglda na nic w swoich sdach o literaturze. Nie majc sto-

sunków pomidzy literatami, nie narzucali si im, yli

zdaa od nich, zajmujc si nauk, nie szukali niczyjej pro-

tekcyi, nie schlebiali adnej powadze, która rej w Warszawie

wodzia: std te sowa tej modziey byy bezwzgldne, ostre,

surowe, nie rachujce si z adnymi konwenansowymi prze-

pisami, — std nieraz szorstkie, a nawet grubijaskie.

Z pocztku wystpowali oni przeciw pojedynczym

utworom, jak si one z druku ukazyway, bez wzgldu na

to, kto pisa, czy Pol, czy Kraszewski, czy Je, czy Chci-
ski, czy Faleski, czy Wójcicki, czy poczynajcy jaki autorzyna.

Wszystko dla modych krytyków byo jedno; powtarzali oni

nieraz, e nie siwizna, ale zasuga tylko cze w nich obu-

dz; patali zatem krzyow sztuk naprawo i nalewo, dosta-

way si cigi zasuonym i niezasuonym... Jeeli jaki autor

okazywa dnoci niepostpowe, nie móg ju uj nasucho,

chociaby mia mnogie lata prac}- poza sob. I tak wymiano
tu poemat Faleskiego: Pod Kannami, wystpiono otwarcie,

a nawet gwatownie, przeciw Dzieciom 7virkn Kraszewskiego,

') Zgas w marcu 1871 r. w Paryu, dokd wyjecha by w r. 1867

na dalsze studya naukowe. W Przrgldzir pi.sywa recenzye teatralne,

a potem z Parya nadsya artyku}- naukowe rónej treci, w r. 1868

dawa miesiczne kroniki z Parya. Pomieszcza take artykuy o wy-

stawie paryskiej w Gazecie JlanJ/owf, a w Kosach da 1867 II 3 >Listy

etnograf. « z wyst. parj'zkiej; vv rkopismach pozostawi te par prac obszer-

niejszych. Adam Wilicki we wzmiance nekrologicznej (Przegld, 1871,

Nr. 33) scharakteryzowa go zwile: »Serce kochajce, umys wartki*.
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gdzie ten niezmordowany powieciopisarz w najczarniejszych

barwach przedstawi zepsucie, zmateryalizowanie, brak ta-

lentu, brak chci do pracy w caem modszem pokoleniu
;
po-

dobnie i z tych samych pobudek Czoimek bez pitra Zacha-

ryasiewicza sta si przedmiotem surowej krytyki. Nie ucho-

wa si nawet Aleksander Tyszyski, chocia go modzie
wielce szanowaa, jako profesora literatury polskiej w Szkole

Gównej. Z uszanowaniem wielkiem, ale i ze stanowczoci

zaprzeczono jego Pierwszym Zasadom nazwy pracy nauko-

wej w caoci, przyznajc wiele zalet czciowych, wiele oczy-

tania i trafn^-ch uwag szczegóowych. Potem brano pod

uwag cae osobistoci pisarskie, pisano tak zwane profile

i cigniono autorów »do wiata*, aeby im si przj-jrze do-

kadnie i wskaza smutne oznaki zgrzybiaoci mylowej lub

nicoci naukowej. W ten sposób narysowano profile Keniga,

Chciskiego, Szymanowskiego, Lewestama. Nie pomijano

najmniejszej sposobnoci, aeby w utworach gonych nazwisk

wyszuka stronj^ sabe, któreby mogy zachwia kredyt auto-

rów, czczonych przj-domkami wielkich i znakomitych. Od-

czyty, niezmiernie obficie w tym okresie czasu odbywajce

si w Warszawie, dostarczay takich sposobnoci niemao; nie

opuszczono ani jednej. Przegld tygodniowy by istotnie nad-

zwyczaj skrztnym sprawozdawc z faktów ycia spoecznego,

a nie pomija prawie adnego, aeb}- o nim nie wj^da swego

sdu, który, w wikszej liczbie wj-padków, nie zgadza si

z sdem innych czasopism. Kronika literacka równie staran-

nie bya zapeniana; a chocia b3'najmniej nie dbano o wy-

czerpujce krytyki, o obraz ruchu w caej literaturze, ale bd
co bd z daleko wiksz pilnoci, ni w innj-ch czaso-

pismach, zapisywano tu i rozbierano nowoci pimiennicze.

Najwicej wszake materyau do krytyki, a niekiedy

szykany poprostu, dostarczaa Przegldozm prasa peryody-

czna, zarówno miesiczna (Biblioteka Warszawska) , jak ty-

godniowa i codzienna. Tu by raj dla tych, co lubili dokony-

wa analizy i co drwi umieli. Niewtpliwie pomidzy ów-

czesnymi redaktorami czasopism znajdowali si ludzie wysoce

uzdolnieni, którzy w swoim czasie niemae zasugi pooyli
2*llS IIT. POIS. 4
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dla literatury; ale byli to po wikszej czci synowie tego

smutnego okresu, kiedy w kraju nie mielimy adnej szkoy

wyszej, a wyjazd za granic dla maej tylko liczby osób

stawa si dostpnym. Otó, pomimo talentów swoicli, pomimo
wyksztacenia, zdobytego dorywczo, nie przez studya uniwer-

syteckie, lecz przez lune czytanie, nie mogli oni wcale by
przedstawicielami spóczesnej, nowoytnej owiaty. Dosy
przypomnie sobie, e na czele jedynego od drugiej poowy
roku 1867 miesicznika naukowego w Warszawie sta Kazi-

mierz Wadysaw Wójcicki, czowiek dobrych chci bezwt-

pienia, skrztny zbieracz pamitek literackich, kompilator

w dzieach wasnych, gawdziarz mniej lub wicej szczliwy,

ale w kadj-m razie nie uczony, któryby zna potrzeby i kwe-

stye chwili biecej. Na czele innych czasopism byli ludzie

nieraz od niego zdolniejsi, ale spoczywajcy ju na laurach

i nie uwaajcy za potrzebne zajmowa si dalsz upraw
umysow. Wobec takich mów modzie wieo majca
w gowie fakta naukowe, o których si dowiadywaa w uni-

wersytecie, i chciwie poykajca wszystko, co postpem pa-

chniao, czua si wysz cho o par pidzi — i dlatego zgóry

na nich patrzaa. Z nimi obchodzia si ju bez ceremonii;

charakteryzowaa ich jako ludzi zacofanych, jako maruderów,

utrudniajcych spoeczestwu pochód ku wiatu.

Prasa warszawska i jej przodownicy najczstszych i naj-

dotkliwszych pocisków stawali si celem. > Pominwszy, e
wiele tego rodzaju publikacyj — pisano tu o prasie — po-

dejmowanych jest u nas z zamiarem prostej handlowej spe-

kulacyi; pominwszy powtarzajce si zbyt czsto fakta tan-

dety literackiej,—waniejszym i zgubniejszym jest obraz nieru-

chomoci, zastoju chiskiego, lepego uporu do zasad raz

przyjtych, chociaby te zasady dawno przez cay wiat za

niedorzeczne uznane byy... Znaczna cz naszej prasy, za-

mknwszy raz furtk dla nowych przekona, spoglda na nie

z litoci, bezpieczna poza murem swego niedonego za-

sklepienia. Nie do na tem, — adne z tych pism nie pod-

nioso si nawet do tego stanowiska, aeby zaprezentowa

sob jaki odrbny kierunek, — wszystkie one maj te same
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podstawy, te same cele, tene sam charakter «. (Przegld

Tygodniowy 1871, Nr. 16). Patrzc na zamiowania tej prasy,

Przegld chosta jej zawzit politykomani i aktoromani,

a jej spópracowników biczowa w charakterystycznie zatytu-

owanych rozprawkach: Nule, Pasorzyty literackie, Ple spo-

eczna i literacka.

Nie poprzestajc na krytykach i artykuach okoliczno-

ciowych. Przegld otworzy z pocztkiem 187 1 roku now
rubryk w swych szpaltach, p. n. Echa zvarszawskie, i w nich

broni ironii, humoru, satyry i sarkazmu stara si »wy-

strzeliwa maruderów po ktach « i uatwi krenie nowych

idei w spoeczestwie, o którem si wyrazi: » Ziarno nasie-

nia jody, zarzucone wiatrem na wierzchoek stromej skay,

lub na szczyt niebotycznej wiey, i rozrastajce si na twar-

dym kamieniu w bujny krzew, moe tylko' i w porównanie

z losami ziarn nauki, kiekujcych tu i owdzie na kamieni-

stym gruncie naszego spoeczestwa*. W tych Echach odzy-

way si najdrobniejsze nawet grzeszki prasy peryodycznej

i podlegay zrcznej, dowcipnie zjadliwej szykanie, w której

celowa mianowicie Aleksander witochowski. Jeeli strzay

z dzia grubszego kalibru gnieway dotknitych autorów, to

deszcz pocisków z wiatrówki prz3'prowadza wielkich i ma-

ych reprezentantów prasy do tej irytacyi chwilowej, lecz ci-

gle si powtarzajcej, która dotkliwsz nieraz bywa od jedno-

razowego, choby silnego ciosu. To te, jeeli dawniej obu-

rzano si niekiedy na artykuy Przegldu, nie zaszczycano

go przecie odpowiedziami, polemik, chcc zapewne metod

pitagorejsk zaegna licho; ale teraz praona nieustannie

prasa warszawska nie moga wysiedzie spokojnie; rozdranie-

nie jej wzrastao z kadym numerem Przegldu, przynosz-

cym Echa niepoczciwe, które kade jej gupstwo w lot chwy-

tay i powtarzajc kilkakrotnie — w karykatur straszn

przemieniay. Chocia miano si niby z »niedowarzonych*

sów Przegldu, z chciwoci przecie brano kady numer,

bo si zawsze spodziewano jakiej niespodzianki. I ci, co

przed laty trzema z lekcewaeniem patrzyli na niepozorne

gronko modziey i nie raczyli nawet o niem mówi w pi-

4*
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sniach, ujrzeli si teraz obsaczeui dokoa, zaatakowani z ró-
nych stron; powaga ich ucierpiaa znacznie w opinii pewnej

czci ogóu, która si zwrócia ku wawym napastnikom.

Przegld zyskiwa coraz wicej czytelników, stawa si si
spoeczn, której ju ignorowa nie byo mona. Interesowa,

zaciekawia, dawa do wszystkiego przypraw z soli, nieraz

istotnie attyckiej, i pieprzu, który niejednemu podniebieniu

lepiej od soli, choby attyckiej, smakuje. Zaczto wic prze-

bkiwa po cichu o nowej falandze pisarzów, nie zgadzaj-

cych si ze starsz)^mi brami po piórze, owszem, wojowniczo

wzgldem nich usposobionej. Zrobiono z umiechem uwag,

e ta falanga uparcie stoi przy swoich sztandarach, e nie

umie gramatyki i e idzie law. W uwagach tych, robionych

przez najbardziej, a przynajmniej najczciej, dotykanego Wa-
cawa Szymanowskiego, redaktora Knryera \Varsza7vskicg0,

nie byo oczywicie sów uznania, natomiast czu byo roz-

dranienie wielkie i nieprzyja. To wywoao manifest ze

strony modych, któr}^ kategorycznie zestawia dwa przeciwne

sobie prdy.

Manifest ten, napisany w ostatnim kwartale r. 187

1

przez Aleksandra witochowskiego, w samym ju t3'tule

mieci zaznaczenie odrbnego stanowiska, osobnego stron-

nictwa. Nosi on napis: My i Wy, a by zarówno skarg na

niechtne przyjcie nowego grona pisarzy przez starszych

braci, jak i wj^powiedzeniem im zawzitej walki: »Wy wszyscy,

którym ju tylko siwizna i zmarszczki pozostay na obron

zda wasnych, pamitajcie, na Boga, e i soce ma swoje

poudnie. Czy chcecie swój zachód przecign dlatego,

aeby wschód jak najpóniej nastpi? Czy jeszcze bdziecie

si upomina o to, e niesprawiedliwie potpiamy was? Czy
kiedy wy, jako ludzie rozwani, dowiadczeni, chodniejsi,

wystpilicie do nas, ju nie mówi z sowami pochway, ale

przynajmniej szczerej sympatyi i zgody? Czy w dziaaniu

naszem uznalicie nas jako cyfr, któr wcign naleao

w rachunek ogólny? Czy uznalicie w nas ludzi, którzy

chc i s zdolni pracowa obok z wami? Nic nie zrobilicie

z tego wszystkiego, a skarycie si teraz, emy si sami
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o swoje upomnieli, le mówi, — emy si wam pamita
kazali. Przypuciwszy, e wasza rola jeszcze nie skoczona:

dlaczegocie nam wszelkiej zaprzeczali? Czy mylicie, ecie
wy tylko zaarendowali honor, mio dobra, poczucie pikna?

Czy sdzicie, e modej piersi wszystko to obce, e serce na-

sze nie drga, imaginacya si nie zapala, umys nie poddaje,

a z oczu zy nie pjm , e nie cierpim , nie kochamy, —
a tylko nienawidzim, plwajc na wszystko szyderczo?... Re-

zerwujc sobie swobod zdania, nam odmówilicie prawa

gosu. I dzi skarycie si, e usta wygaszaj na was tu nowe
wyroki? Smutna kolej, smutna chwila rachunku z tymi, któ-

rym si zawsze istnienia zaprzeczao. Gdybycie byli odrazu

co ustpili ze swojej wielkoci; gdybycie zgodzili si na to,

e i nam wolno przyj udzia w zadaniach, którecie dotd
sami speniali, — bylibymy dotd lepiej sobie znajomi; mo-

ebycie nauczyli si bezstronnoci, zapau, ruchu, miaoci
pragnie, a my skorzystali z waszej pomocy i dowiadcze-

nia*. (Przegl. Tyg. 187 1, Nr. 44).

W skardze tej mieci si bardzo duo historycznej pra-

wd}^ chocia wypowiedzianej w sposób zbyt osobisty. Isto-

tnie, gdyby przodownicy czasopimiennictwa stanli byli na

wysokoci zadania chwili; gdyby wzili byli w swe rce

i opanowali budzcy si ruch postpowy, zapoznajc grun-

townie ogó z tem, co modzie wiedziaa tylko po wierzchu

i z nazwiska moe jedynie — cay przebieg nowej walki po-

j poszedby innym trybem, odbj^by si o wiele spokojniej,

oszczdziby wielu ludziom przykrego bkania si po ma-

nowcach myli i uchroniby spoeczestwo, cho w czci, od

chaosu wyobrae, jaki w niem zapanowa. Ale niestety, ów-

czeni przewodnicy pimiennictwa, sami dowiadywali si za-

zwyczaj od modziey dopiero o zdobyczach wiedzy tegocze-

tnej — i choby chcieli, nie byliby w monoci uj ruchu

w karby. Rzecz wic posza na ostre. Modzie, lekcewaona,

posdzana o prywatne zawici, chocia ich w przewanej

czci mie nie moga, gdy nie znaa osobicie osób kr>'ty-

kowanych, zawrzaa gniewem i impetycznie do tych powag

si odezwaa; cigle jednak akcentujc to, e im dobrych
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chci nie zaprzecza, e wierzy w ich pragnienie suenia do-

bru publicznemu. Ale przyznawszy to, nie moga si powstrzy-

ma od wyraenia sów odwetu:

» Widzimy, e was siy opuciy; jestecie sterani prac
i wiekiem, wzrok wasz si stpi na widoki nowe, zmys stra-

ci poczucie nowych potrzeb, leniwa myl, pozbawiona ycia,

krci si tylko w kóku dawnych celów, a wieych rozpo-

zna nie umie... Cae nieszczcie w tem, e, przecignwszy

swój zawód zbyt dugo, obok strat zyskalicie jeszcze wad
naogu — przewodniczenia innym. To was w kadym razie

nie tyle broni, ile szkodliwymi i nieuytecznymi czyni.

Ustpcie wic z drogi wszyscy, którzy j tylko zawala mo-

ecie; inni dopdzajcie tych, którzy prdzej od was biegn...

Bo o có najbardziej chodzi powinno kademu, przyjmuj-

cemu na siebie obowizek przewodniczenia drugim w sferze

ducha? Naturalnie, jeeli tu manij' na myli swoje spoecze-

stwo, kad}' stara si powinien przedewszystkiem o wywo-

anie w ogóle jak najwicej si umysowych, o przypieszenie

pory jego dojrzaoci, o pobudzenie go do pracy, nauki, zro-

zumienia swego pooenia i swoich zada. Pytamy si: co

wycie w tej mierze zrobili, — wy, opiekunowie sentymen-

talnych powieci i zagwadajcej mózgi polityki? Czy to ta-

kie maj by tytuy waszej zasugi, takie dowody, które nas

maj przekona o waszej wielkoci ?«

Najdotkliwiej atoli dranici zostali, nie starzy ju kie-

rownicy prasy, ale ci modzi jej spópracownicy, co w Ku-
ryerze Warszawskim zwaszcza i pismach tygodniowych, pi-

szc drobne wiadomoci lub feljetony, zezem patrzyli na krz-

tajcych si okoo rozpowszechnienia nowych dnoci... Na-

zwano ich dawniej pasorzytami literackimi, a teraz w mani-

fecie potrcono ich niemal z pogard; »Moe nam kto po-

wie, e nie szanujemy nawet modszego pokolenia? Prawda,

poco próniaki i niedogi maj wyciera uapróno kty
w dziennikach i nie dajc nic literaturze, marnowa czas,

któr}' daby si zuytkowa w kierunku jakiego zacnego za-

jcia? Czy ich modzieczo ma wywoywa w naszem prze-

konaniu iakie skrupuy? Zanadto dobrze wiemy, ile to ta-
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kiego tolerowanego zamodu niedostwa kryje si pod ysi-

nami dzisiejszych potentatów, aebymy jeszcze innyci do

tego zachca mieli. Metryka ani nas do ludzi zblia, ani od

nich oddala, tylko prawdziwa warto ku nim pociga*.

(Przegl. tygodn. 1871, Nr. 44).

Tym sposobem rozpocza si walka midzy starymi

i modymi. Okres przygotowawczy skoczy si, rozpocz si
spór o zasady.

Istotnie. Dotychczas modzi, przeciwstawiajc si sta-

rj^m, obficie szermowali sowami: postp i wiedza, nie zada-

jc sobie trudu wyuszczania szczegóowo, jakie cechy pogl-

dów uwaaj za postpowe i jakie wyniki wiedzy chc wród
spoeczestwa rozpowszechni. Kady czu, e tak, jak si do

tej pory dziao w literaturze, dalej dzia si nie moe; ale

mao kto potrafiby b5' sformuowa, o przeprowadzenie ja-

kich reform przedewszystkiem-by chodzio. Postawiona zasada

nieuznawania powagi dla niej samej, oraz swobodnego zabie-

rania gosu w sprawach spoecznych, miaa oczywicie zna-

czenie formalne przewanie: warto jej jest niezaprzeczona

tak dalece, e dzi jeszcze, kady wiaty, obskurantyzmem

niezaciemniony umys wyznawa j i domaga si jej musi;-^-

ale w gruncie rzeczy moga si równie dobrze zastosowa do

dnoci zachowawczych, jak i postpowych; wszak wiadomo,

jak reakcyonici lubi gardowa w imi swobody wyznania

nauczania.

Zapewne, e ci, co gbiej nad kwestyami przywykli si

zastanawia, wyrobili ju sobie jakie pojcia reUgijne, poli-

tyczne, spoeczne lub literackie; lecz pojcia te nie byy

ujte w program, nie mogy si nazywa ideami stronnictwa,

gdy przedstawiay si tylko jako idee jednostek. Teraz wic,

kiedy wypowiedziano walk starszemu pokoleniu, naleao

pomyle o zebraniu w cao lunych, okoUcznociowo wy-

gaszanych pogldów, którymby przymiot postpowych przy-

sugiwa.

Przez cig ówczasowego istnienia Przegldu ( 1 866— 1 87 O

nagromadzia si pewna liczba kwestyj, których traktowaniem

ze szczególn troskliwoci zajmowao si to pismo. Do rzdu
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takich naleaa mianowicie kwevStya dobrobytu materyalnego,

któr szczegóowo obrabia sam redaktor, Adam Wilicki, w sze-

regu artykuów p. t. Zwraca i majtek (1867), nie zaniedbujc

oprócz tego dawa jak najwicej miejsca w sweni pimie

rozprawom treci ekonomicznej. Atoli kwestya ta, bdca wy-

nikiem bezporednim ówczesnego pooenia kraju, chocia nie

bya rozbierana z takiem zamiowaniem w innych pismach,

jak w Przegldzie, nie wzbudzaa przecie z pocztku adnej

nieufnoci, nie uwaaa si za niebezpieczn »nowink< . Staa

si ona tak póniej dopiero, gdy j ogoszono za wynik fi-

lozoficznego na wiat pogldu wogóle.

W tym czasie duo mówiono i pisano o naukach przy-

rodniczych, ale pocztkowo zwracano gównie uwag na ich

uyteczno w rolnictwie i przemyle, czono je cile z kwe-

stya dobrobytu materyalnego z jednej strony, a z drugiej —
z kwesty nieuytecznoci klasycznego wychowania, wprowa-

dzanego naówczas z caym rygorem: i tego wic zwrotu nie

poczytywano na razie za charakterystj^zny objaw postpu,

chocia on rzeczywicie wpyn stanowczo na urobienie si

myli modszego pokolenia.

Daleko ju wicej robia haasu tak zwana kwestya ko-

bieca, która przybraa na szpaltach Przegldu do charakte-

rystyczne ksztat}'.

Wiadomo, e w biecem stuleciu kwestya stanowiska

kobiet w spoeczestwie przebiega ju u nas trzy fazy swego

rozwoju. W pierwszej, najmniej cechami reformatorskiemi od-

znaczonej, chocia niewtpliwie nadzwyczaj wanej, chodzio

gównie o ustalenie rodzinnego wychowania kobiet sfer wy-
szych i zamoniejszych w jzyku ojczystym. W3'niagania pod

wzgldem zakresu nauki, stawiane przez rzeczniczk tego ru-

chu, Klementyn Task (Hofmanow) , byy nadzwyczaj

skromne, licoway wybornie z ówczesnemi przekonaniami

ogóu i przypady mu do smaku najzupeniej. To te, cho
mowie powani »kiwali gowami « na obrany przez ni za-

wód autorski, ruch przecie, przez ni wywoa}-, przybra

bardzo szerokie rozmiary i sta si pocztkiem nowoytnego

ycia kobiety naszej. Nastpnie, gortsze i rezolutniejsze po-
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kolenie signo wyej - zadao szerszej i gbszej nauki,

tudzie wikszej swobody w stosunkach towarzyskich. Te
dania Entuzyastek, których przewodniczk bya Narcyza

Zmichowska (Gabryella), spotkay ju opór w spoeczestwie,

a ich przedstawicielki dowiadczy^^ niejednej nieprzyjemnoci

i uzyskay bardzo niewiele z tego, czego day. Nareszcie,

w naszych ju czasach, pooenie ekonomiczne kraju zmusio
kobiety inteligentne "do dania pracy, do szukania sposobów,

aeby zakres jej rozszerzy, a to w tym celu, by sw nieza-

leno i sw godno niewieci utrzyma. W kwestyi tej

zaczto ju u nas pisa przed rokiem 1860, ale po 1864 sta-

waa si ta sprawa coraz bardziej naglc. Nie móg jej za-

spokoi ani Kurs -wyszy nauk dla kobiet, wydawany przez

Eleonor Ziemick, ani rozprawy o Estetycznetn wychoiuaniu

kobiety H. Strurego, ani tym podobne paliatywy, gdy nie

szo tu ju o samo wysze wyksztacenie, ani tem bardziej

o pikny strój i pikne talenta, ale o co waniejszego i y-
wotniejszego, bo o ycie samo, o sposób zarobienia na nie,

o mono pochodu o wasnych siach bez potrzeby oglda-

nia si na » silniejsze « rami mskie, na którem poprzednie

pokolenia niewiast z ufnoci, niejednokrotnie zawodzon,

opieray si.

Przegld od pocztku istnienia kwesty emancypacyi

kobiet niejednokrotnie podnosi; ale wskutek pomieszania dwu

rónych sfer wprowadzi do niej niejasno, a nawet pod pe-

wnym wzgldem zdyskredytowa j.

Domaga si on rozszerzenia zakresu pracy kobiecej,

tómaczc midzy innemi dzieo Wirginii Penny w obrobieniu

A. Daula, p. n. Praca kobiet czyli zakres ich dziaalnoci

praktycznie okazany 7v przeszo 600 pouwianiach i zawodach

(tom I. »Wyrobnictwo kobiece*, 1869); domaga si wy-

szego wyksztacenia, wikszej swobody w yciu towarzyskiem

oraz uchylenia pewnych cienie prawodawczych: — to byy

rzeczy suszne i zupenie usprawiedliwione ówczesnem poo-

eniem niewiast.

Ale z drugiej strony da si on uwie innemu pr-

dowi, idcemu z Francyi, od Dumasa syna, który, jak wia-
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domo, przez czas pewien usilnie stara si rehabilitowa ko-

biet}' upade, kobiet}^ z pówiatka, dopóki nie zacz dora-

dza, aeby je zabija. Przegld gorco si zaj tym przed-

miotem: komedye Dumasa wychwala, jako rzeczy znakomite,

tómaczy jego broszur o Magdalenkach, zacz usprawiedli-

wia je, zwalajc win na spoeczestwo; sowem — nietylko

nie lka si podnoszenia rzeczy draliwych, ale je chtnie

akcentowa. To zrodzio w niektórych koach podejrzenie, e
kwestya emancypacja pociga za sob koniecznie spraw
rozlunienia wzów rodzinnych, wprowadzenia do spoecze-

stwa skandalu, jako rzeczy uprawnionej. W myli piszcych

o Magdalenkach nic podobnego nie postao nawet zapewne

—

pod tym bowiem wzgldem surowo na sprawy moralnoci si

zapatrywali, — ale, przez zestawienie tych zda, niewtpliwie

wartych rozbioru, z innemi, dotyczcemi losu ogóu kobiet

w kraju, wyniko nieporozumienie, które do zaatwienia sprawy

przyczyni si nie mogo.

To te i teraz, jak dawniej, same kobiet}' byy istotnemi

propagatorkami swojego wyzwolenia. Trzy przedewszystkiem

imiona zasuguj na zaszczytn wzmiank: Józefa ze migiel-

skich Dobieszewska, która, zarówno w wydawanem przez sie-

bie w Warszawie Kóku domówem, jak i w Odczytach pu-

blicznych, mianych we Lwowie (» Wychowanie kobiet wobec

dzisiejszych de spoecznych^ 187 1, Lwów) wzywaa nie-

wiasty do nauki gruntownej; dalej Anastazya Dzieduszycka,

która w Kilku mylach o wychowaniu i wyksztaceniu nie-

wiast naszych (187 i, Lwów) nakrelia program edukacyi ko-

biecej bardzo rozumny i wielce ogldny; i Eliza Orzeszkowa,

która wymownem piórem, a z gruntownoci niepospolit roze-

braa szczegóowo dzisiejsze pooenie kobiet, wykazaa jego

uomno i wytkna drogi pracy i nauki na przyszo (jako

artyku w Tygodniku Mód 187 i, jako ksika: O kobietach

1873, Lwów, wyd. 2-gie 1875, wyd. 3-cie 1888, w Warsza-

wie). Wszystkie te trzy panie zawary si w granicach prak-

tycznych i nie miay na oku wyjtkowych jakich uzdolnie

kobiecych, ani te wyjtkowych sytuacyi, ale zwracay si do ko-

biet, jako do przyszych matek, majcych dzieci swe wychowa,
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i do przyszych obywatelek, majcych speni swe spoeczne

zadanie, którego speni nie mog, jeli s wdzicznemi tylko

lalkami, albo nieznonym dla innych ciarem.

Dopiero po tem wystpieniu kobiet z daniem obszer-

niejszego zakresu pracy i gruntowniejszej wiedzy mczyni
niektórzy gorco poparli te dnoci. Z pomidzy wielu auto-

rów, piszcych w tym przedmiocie, wymieni przedewszystkiem

naley Edwarda Prdzyskiego, którego dzieo O prawach

kobiety (1873) niebawem doczekao si drugiego wydania

(1875), oraz Aleksandra witochowskiego, który mia dwa
odczj^ty, bardzo licznie uczszczane, najprzód O wytszem ivy-

ksztaceniu kobiet, a potem O redniem wyksztaceniu kobiet

(1873). Odczyty te drukowane bj-y w Przegldzie tygo-

d?iioivym.

Bya jeszcze zupenie nowa i nader interesujca kwe-

stya przemiany gatunków czyli — teorya Darwina. Waci-
wym rozpowszechnicielem jej u nas w druku by mody
wtenczas student nauk przyrodniczych, Bronisaw Rejchman,

który, przetómaczywszy cz odczytów Ludwika Buchnera

o teoryi Darwina, wyda je wasnym nakadem (Warszawa

1869 r.). Ale có? bya to kwestj^^a, która narobia duo ha-

asu, wywoaa humorystyczne broszury, wzbudzia straszn

wrzaw w amach zachowawczego dziennikarstwa, lecz narazie

nie moga sta si hasem ogólnem, bo nietylko jej przeci-

wnicy, ale nawet zwolennicy nie mieli o niej z pocztku do-

kadnego pojcia. Do jej zrozumienia potrzebna bya grun-

towna znajomo nauk przyrodniczych; a tymczasem najwicej

wyznawców literackich liczya ona w gronie filologów i prawni-

ków. Samego dziea Darwina zwolennicy ówczeni prawie nie

czytali, wic te i argumentów do jej obrony nie posiadali

podostatkiem. Gadano o niej, sprzeczano si i dyskutowano

dosy czsto i dugo; ale koniec koców, nie nabraa ona

w tym czasie tej potnej siy twórczej, która j póniej do

gównych hase postpu zaliczy kazaa.

Podobnie rzecz si miaa z metod wychowawcz Froe-

bla, której rozpowszechnienia podj si redaktor Przegldu.

Wiadomo, e dzi jeszcze, po tylu latach, gdy i znaczn
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liczb artykuów o niej napisano, i prób z ni praktycznych

tyle podjto, nie obudz ona naleytego zajcia i po wik-

szej czci rozumian dobrze wród ogóu nie jest. Có wic
by musiao w roku 1871? Zreszt, jako kwestya specyalna,

nie moga ona równie suy za punkt skupienia dla lunych

gosów, w imi postpu walczcj^ch.

Jest to wybitnem znamieniem tej fazy rozwoju ducho-

wego, e tylko najogólniejsze zasady, najabstrakcyjniejsze po-

gldy by)' siln stron umysów modych, którym ani do-

wiadczenie ycia, ani nauka dobrze przetrawiona, nie day
jeszcze treci do form ju gotowych. Domagali si oni od

przedstawicieli prasy silnie wyrobion\xh przekona — ale

sami mieli waciwie jedno tylko niewzruszone, o zdobycie

którego ludzko wieki cae walczya, t. j. woali o swobod
rozbioru wszystkich zjawisk, o swobod badania wsz^^stkich

przedmiotów, o swobod krytyki wszechstronnej i gbokiej,

bez ogldania si na jakiekolwiek powagi.

A tymczasem, wypowiedziawszy walk, trzeba byo wy-

stpi jawnie, z jasno sformuowanemi przekonaniami, po-

trzeba byo przedstawi swój program. Do wypenienia tego

zadania, do skupienia na chwil rónorodnych kierunków my-

li przez wynalezienie takiego systemu, któryby cao zja-

wisk wszechwiata w sobie obejmowa i dawa rozwizanie

zawiych zagadnie, posuy pozytymziii , z którego zasadami

bojownicy postpu tymczasem cho powierzchownie tylko, si

zapoznawali.
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Zan^s przemiany poj filozoficznych w cigu XIX wieku. — Do czego

lgna modzie? — Materyalizm; metoda eksperymentalna. — Pozyty-

wizm staje si hasem. — Niewaciwo tej nazwy. — Czego istotnie

chcieli nasi pozytywici?— Stara i moda prasa. — Gówniejsze organa.

—

Rezultat}- polemiki.

W biegu XIX stulecia wj^ksztacenie nasze filozoficzne

zmieniao si szybko i nagle, bez dugich przerwa szo, e
tak powiem, drog katastrof. Zaledwie jeden system zabysn,
zjawia si nat3'chraiast drugi, po tym trzeci, i to tak chyo,

e nie mona si byo nawet obejrze, namyli i rozway
dokadnie, co w jednym, drugim, lub trzecim, byo dobrego

i prawdziwego. System nie potrafi znale sobie silnej pod-

staw}", myl nie miaa czasu zmnie, przekonania nie mo-

gy si ustali. Bylimy prawie cigle jakby na czatach filo-

zofii, wszystko-my niby wiedzieli, a niczego nie zbadali do

gruntu. Po dugowiekowem pócieniu filozofii redniowiecznej,

penej formuek, a ubogiej w mj^li, kiedy nie wiedziano, czy

si fantazyuje we nie, czy te marzy na jawie, zawita do

nas spirj^tualizm Dekarta i Leibniza; ale, pogociwszy zale-

dwie chwil, musia ustpi miejsca wprost przeciwnemu kie-

runkowi mylenia, to jest: sensualizmowi XVIII wieku, roz-

powszechnianemu za porednictwem Condillaca i encyklope-

dystów francuskich. W kilkunastu latach zmieni si poste-

runek myli — naturalnie, znowu na lat kilkanacie. Bo oto

nowa krytyczna filozofia, w osobie Kanta, znalaza u nas
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przedstawicieli i gorliwych przynajmniej na lat kilka zwolen-

ników. I kiedy Jan Sniadecki, umys trzewy i bystry, bio-

rcy sobie filozofów szkockich za przewodników, piorunowa

przeciwko metafizyce i Kantowi, ju waciwie grunt pod

krytyc3'zmem by si zachwia; bo do umysów inteligencyi na-

szej zacz przemawia Schelling, a nastpnie Hegel. Gwia-

zda Hegla i idealizmu transcendentalnego wiecia jasno, ule-

gajc licznym metamorfozom, w których widziano j nieraz,

jak miaa si przedzierzgn w mdro cakiem now — w fi-

lozofi polsk, albo sowiask (Trentowski, Libelt, Kremer,

Cieszkowski). Lat blizko trzydzieci interesowano si nie-

mieckiemi i niemiecko-polskiemi abstrakcyami, które odbudo-

wyway przyrod i spoeczestwo na model wymylony przez

nadszprejskiego myliciela. Przewaga tych abstrakcja trwaa

stosunkowo najduej w szeregu zmian, dokonanych w cigu
biecego stulecia na gruncie naszej myli. To te idealizm

ten pozostawi najwybitniejszy lad swojego przechodu i czoo

swoje uwieczy dyademem imion sawnych i rozgonych;

on rozniós mas wiadomoci, wyobrae i teoryj wród tych

ludzi, którzy maj pretensy do rozwaania. e myliciele

tego kierunku, cho mao obecnie czytani, doznaj jednak

poszanowania, powiadczy mog wydania ich dzie ju to

pomiertnych (jak Panteon wiedzy ludzkiej — Trentowskiego,

zawarty w trzech obszernych tomach), ju w jedne cao zbie-

ranych (jak Kremera Dziea w 12 toniach, jak lAhoitz Pisma

w 18 tomach, z któr>^ch dotychczas ukazaa si tylko serya

pierwsza w tomach szeciu). — Za ostatnie ogniwo, w tym

dugim idealistycznym acuchu uwaa mona trzytomowe

dzieo Juliusza Niemirycza p. n. Badania filozoficzne taje-

mnicy ycia (Warszawa 1869— 70), w którem autor, posugu-

jcy si metod i pogldami Hegla, aeby unikn zarzutu

panteizmu, system swój nazwa pananemizmem.

Ju atoli w pitym dziesitku naszego stulecia powsta-

waa opozycya wzgldem wszechwadnego idealizmu — i to

nawet z dwu stron: ze cile katolickiej i z wolnomylnej.

Eleonora Ziemicka, uprawiajc gorliwie niw religijn, napi-

saa Zarysy filozofii katolickiej (1857) i znalaza pomocników
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w Maksymilianie Jakubowiczu (Chrzecijaska Jilozojia ycia
w porówftaniu z filozofi naszego wieku panteisyczn, 1853)

i Aleksandrze Tyszyskini (Pocztki filozofii krajowej 1854,

Pierwsze zasady krytyki powszechnej, 1870). Wolnomylni,
do których zaliczam Adryana Krzyanowskiego i Dominika
Szulca, przyswajali sobie czciowo pogldy pozytywizmu
francuskiego; pierwszy w dziele Dawna Polska, 1844, przyj-

mowa zasadnicz myl Comte'a o trzech stanach: teologicz-

nym, metafizycznym i pozytywnym; drugi w rozprawie swo-

jej: O ródle wiedzy tegoczesnej, 185 1 — t same teory, cho
pod innemi nazwami, po swojemu rozwija.

Z zaoeniem Szkoy Gównej idealny realizm albo re-

alny idealizm, liczcy si dosy pilnie z nabytkami fizyologii

i nauk przyrodniczych wogóle, lecz równoczenie pragncy
uratowa co tylko mona z teoryj idealistycznych, znalaz

w profesorze filozofii, Henryku Struvem, gorliwego, sumien-

nego i pracowitego krzewiciela. Z pocztku w malutkich roz-

prawkach (Pojecie filozofii i Stanozuisko Arystotelesa, 1863,

O temperamentach, 1864, O piknie i jego objawach, 1866),

potem w obszerniejszych pracach: O istnieniu duszy i jej

udziale 7V chorobach umysowych, a zwaszcza w Wykadzie

Logiki 1870 (tom pierwszy tylko), nastpnie za w Systemie

dwóch wiatów, 1876 i wielu artykuach po czasopismach, stara

si Struve krzewi filozofi »pen (zdaniem jego) nowj^h za-

da i dnoci «. Zwolenników jednak dla niej pozyska nie

umia; nie budzia ona w nikim zapau, nie przemawi^a ani

do wyobrani, jak transcendentalny idealizm, ani do serca

i tradycyjnych naogów mylowych, jak filozofia katolicka,

ani do cisego rozumu, jak teor>'e oparte na naukach przy-

rodniczych: co wicej, jej charakter, kojarzcy i godzcy

sprzecznoci, robi j mieszn dla umysów rzutkich, mia-

ych, jednostronnych, lubujcych si wanie w jaskrawych

kontrastach.

Do tej modziey przemawia w sposób o wiele bardziej

przekonywajcy Ludwik Buchner, którego zrazu wzito nawet

za mistrza nowej mdroci. Z kóka to modziey warszaw-

skiej wyszo tómaczenie jego zasadniczego dziea Sia t Ma-
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crya, wydane we Lwowie r. 1869 pod pseudonimem L. Mul-

skiego (waciwie Leopolda Mikulskiego)*). Niebawem je-

dnake poznano si na jego pytkoci; dowiedziano si o now-
szej filozofii szkockiej, posyszano nazwiska: Baina i Spen-

cera, nauczono si ceni logik Milla i, zgodnie z prdem
wieku, za jedyn metod, mogc doprowadzi do prawdy,

uznano obserwacy i eksperyment. W tym duchu i kierunku

pracowa mody a zdolny niepospolicie badacz: Julian Ocho-

rowicz, póniej docent uniwersytetu lwowskiego, a obecnie

wynalazca termomikrofonu i teoretyk »medyumizmu« (Jak

naley bada dusze, i86g; MUo, zbrodnia, wiara i moral-

no, 1870; O wolnoci 7voli, 1871). On te by naówczas

poczytywany za gównego wodza filozoficznej armii
;
przeciwko

niemu skierowane b\4y pociski prawomylnej prasy.

Jednake i teraz, gdy si powszechnie w modem kóku
zgodzono na metod eksperymentaln, to miano znowu tylko

rodek badania, nie za tre i rezultaty jego. Byo tedy wiele

przeczucia, wiele mglistych obrazów, gonio si za wielu ma-

jakami, sdzc, e si chw5'ta za kraj szaty okrywajcej pra-

wd. Wród takiego pooenia zaczto coraz goniej wspo-

mina o pozytywizmie. Naturalnie, gruntownej jego znajomo-

ci zaledwie lady natenczas znale byo mona. Znalazo

si kilku, moe kilkunastu, co, powodowani sumiennoci,
zajrzeli do róda, skd mdro pyna, odczytali sobie je-

eli nie samego Comte'a, to Littre'go i nabrali mniej wicej

dokadnego pojcia o metodzie i caoci nauki pozj^tywnej;

ale znaczna wikszo, zarówno zwolenników, jak i przeci-

wników, zadawalniaa si naprdce gdzie pochwytanemi fra-

zesami, modelujc je wedug upodobania i wedug potrzeby.

Std powstay bardzo dziwaczne pojcia o tem, co jest pozy-

tywizm. Pomijajc tu nieporozumienia i miesznoci, zauwa-

y potrzeba, e cisych zwolenników pozytywizmu Comte'a

byo u nas bardzo a bardzo niewielu: jeden sumienny socyo-

log, Bolesaw Limanowski, i jeden lichy kompilator, nierozu-

*) Tomaczenie we Lwowie przedsiwzite (zob. str. 13) nie wy-

szo z druku.



miejcy tego, co tómaczy, Antoni August Eger. Inni nie

mogli przysta na gówne zasadnicze punkta teoryi pozyty-

wnej; nie mogli uzna trafnoci teoryi o trzech stanach my-
li i ich kolejnem po sobie nastpstwie; nie mogli si zgodzi

na klasyfikacy nauk; nie mogli lekceway ekonomii poli-

tycznej, ani bada mikroskopowych, bo byli wyznawcami

owej nauki i tej metody; nie mogli wklucza psychologii do

biologii, bo ju znali pikn prac Hipolita Taine'a O Ine-
ligencyi i t. d.

Trzeba wiedzie, e jak zwolennicy naszej romantyczno-

ci, w pierwszych ju latach jej rozwoju, uwaali jej nazw
za cakiem niewaciw dla naszej poezyi; tak te i zwolen-

nicy pozytywizmu niejednokrotnie mówili sobie, e wyraz ten

nie przedstawia waciwych cech kierunku myli, w jakim

postpowali. Dlaczegó wyraz ten jednak przyjli? Poprostu

dlatego, e nie znaleli lepszego, odpowiedniejszego; a e po-

zytywizmem nanowo zaczto si zajmowa we Francyi i An-

glii, sdzili, e nalej^ przyj na siebie nazw pozytywistów,

jako nom de guerre. Co przyjli i czego si trzymali w teo-

rv-i Comte'a, to bya zasada, e filozofia musi si opiera na

wynikach nauk specyalnj^ch, musi by ich zsumowaniem

i uogólnieniem. A e nauki, od czasów dziaalnoci Comte'a,

znacznie si w badaniach swoich posumy, wic te i jego

uogólnienia musiay uledz zmianom, nieraz bardzo stanow-

czym. »Dla pozytywistów — pisano naówczas — powag
jest tylko badacz naukowy, o ile si zajmuje rozpatrywaniem

szczegóów nauki, jego specyalno stanowicej. Co stwier-

dzone zostao dowiadczeniem, to stanowi zasug i tytu do

nazwy powagi. Wszelkie za uogólnienia, jakie std wycign
si dadz, licz si ju na karb osobistoci ich autora: mog
by suszne, lub faszj^we, ale w niczem pozytywisty nie obo-

wizuj. Pozyt>'wist mona pozosta nawet wtedy, gdy si

kto nie zgadza ze szczegóowemi uogólnieniami czy to sa-

mego Comte'a, czy te innego filozofa z tego kierunku. Ka-

dy odpowiada tu za siebie, i bdy jednego nie dadz si

przepisa na stron pasywów samej nauki pozytywnej. I to

stanowi wanie ca potg i wieczn ywotno pozytywi-

zarts lit. pols.
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zmu. Nie lka si on ani swoich wyznawców, ani swoich

wrogów. O wasnej sile, a raczej o sile wszystkich ludzi,

zgbiajcych nauk, dy do zdobycia prawdy, ufny w nieo-

mylne zwycistwo. Poraka jednego jego ucznia nie za-

chwiewa jego podstaw; wyjcie jednej cegieki nie rujnuje

caego gmachu. To, co jest osobistem, przemija; co dobrem

ogólnem — zostaje i trwa<'. Tyle co do strony teoretycznej;

co si za tyczy praktycznej, oto jak wykadano naówczas

znaczenie pozytywizmu: > Opierajc moralno swoje na po-

godzeniu interesu osobistego z interesami ogólnemi, pozyty-

wizm nietylko nie usun surowych obowizków wzgldem
ogóu, lecz owszem — pierwszy wygosi i uzasadni pojcie

tych obowizków. Jeeli potrzeba odda cz, a nawet ca-o swego interesu na korzy ogóln, to si nazywa w po-

zytywizmie, nie powiceniem, lecz spenieniem wanie obo-

wizku. Zdarzaj si bowiem i takie okolicznoci, w których

czowiek dziaa w interesie dobra ogólnego, nie zwaajc na

swój wasny interes, ani na swoje sympatye, nie majc wi-

kszej wyrozumiaoci dla siebie, lub dla swoich przyjació,

ni dla kadego innego czowieka, mylc tylko o poytku

spólnym, jaki spynie z jego czynu dla samego spoeczestwa,

teraz, czy póniej. I wówczas robi to bez haaliwych wy-

krzykników, nie przybierajc bolejcej miny ofiary, nie na-

maszczajc swych skroni chryzmatem nadludzkiego powi-
cenia «.

Wted}' to teorya Darwina, ekonomika spoeczna, dno-
ci praktj^czne do podniesienia dobrobytu kraju, uprawa nauk

przyrodniczych i technicznych, weszy do hasa, jako ska-

dowe czci pozytywizmu, i byy temi przedmiotami, któremi

si najchtniej modzie zajmowaa, usiujc pocign ku so-

bie wiat cz publicznoci. » Nigdy nie widziano — woali

pozytywici — aby naród ubogi, niezasobny w zapasy ma-

teryalne, pozbawiony dobrodziejstw szeroko rozwinitego prze-

mysu i handlu, doszed do wysokiego wyksztacenia, wyda

z ona swego znakomitych uczonych, artystów, poetów. I na

odwrót — wzrost nauk i sztuk ma si w sto.sunku prostym

do wzrostu dobrobytu materyalnego. Mog si, naturalnie, po-
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jawi wyjtki w zakresie jednostek, ale nigdy w zakresie

grup spoecznych . . . Nauki specyalne oddaj niezaprzeczone

usugi materyalnemu rozwojowi spoeczestwa; pozytywizm,

na t3^cli warunkach budujcy swoje uogólnienia, popiera

musi równie i ich rezultaty: czyni to wiadomie z przewi-

dywaniem wszystkich moliwych skutków. Uznaje razem

z innymi, e nabytki duchowe ludzkoci s najwysz jej

chwa i najwzniolejsz cech; nie moe przecie uzna, eby
nabytki te day si zdoby bez podstawy materyalnej. Jeeli

zapatrywanie si to jest faszywe, pozytywizm nie ma racyi

bytu; jeeli za jest prawdziwe, okazuje si jedynym wia-

domym celu przewodnikiem w krainie mylenia i dziaania.

W naszych czasach, w których zakwestyonowano tyle prawd,

w których codzie nowy jaki przewrót 7v myleniu czu si
daje, rozstrzygnicie powyszego dylematu jest rzecz niema-

ej wagi. Lekcewaco zbywa go niepodobna; drwinami nikt

tu nic nie dokae; bo nie jest to ani urojenie szkolarskiej

fanfaronad}', ani te szumowiny wrztku myli spoecznej^

ale przekonanie, które wszystkiemi porami wyciska si do or-

ganizmu duchowego, woajc o urzeczywistnienie. Jeeli czu-

jemy, e masy coraz bardziej interesuj si wasnemi spra-

wami, musimy zgodzi si na wniosek, e nie czas przykry-

wa wiata korcem. Od pocztku bowiem ycia historycznego

masy staczaj gównie walk o dwie rzeczy zasadnicze: o co-

raz wikszy krg wiata wiedzy i o coraz obszerniejszy za-

kres samoistnej dziaalnoci. Prawie a do najnowszych cza-

sów nieporównanie wiksza liczba ludnoci w krajach, mie-

nicych si cywilizowanemi, bya odsunita od dobrodziejstw

nauki i od praw samoistnoci. Dzi nawet istnieje jeszcze

przekonanie, e o7viaa nie wszystkim wychodzi na zdrowie,

e samodzielna czynno prowadzi nieuksztaconych, lub pó-

uksztaconych, na bezdroa demoralizacyi. Pozytywizm pra-

gnby znie zapor, odgradzajc uprzywilejowanych od upo-

ledzonjch i to za porednictwem, poprostu — nauki; chciaby

rozpowszechni do najszerszych granic t myl, e owiata

dla wszystkich jest konieczna, zbawienna; e jedynie samo-

istna dziaalno mas zdoa przynie skutki podane. Oczywi-

5*
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cie, pozytj-wizni nie moe liczy na poparcie ze strony uprzy-

wilejowanych, którzy, korzystajc z zapewnionej sobie ciepej

wygody, rusza si z miejsca nie myl; zwraca si wic do

mas, rachujc na wiee ich siy i na bezstronne umysy. Kto

pragnie owiaty dla ivszyskicJi, ten zapewne nie wasny swój

interes ma na pierwszym planie i prdzej, czy póniej, musi

zyska dla siebie szacunek <.

Dla nadania sobie pewnej powagi, wykazujc, e ju
w przeszoci u nas z podobnego stanowiska na rzeczy filo-

zoficzne patrzano, obrano sobie za krajowego patrona Jana

niadeckiego, który otwiera »er sumiennej pracy filozoficz-

nej, szukajcej, nie popisu, lecz pozytywnych rezultatów^.

Chcc za unikn zarzutu zacienienia si w pewnem, cile
okrelonem kóku systematu, pozytywici twierdzili, e popula-

ryzujc wyniki bada naukowych, nie lekcewa i nie pot-

piaj zgór}' ani jednego objawu, jaki ycie ze sob przynosi <.

(> Pozytywizm i pozytywici «, Niwa, 1873, Nr. 29).

Otó tak mniej wicej pojmowany pozytywizm uyty
zosta za sztandar, okoo którego kupio si grono modziey,

nazywajcej si i nazywanej p o z y 1 3' w i s t a m i.

Od roku 1872 pole jej dziaalnoci rozszerzyo si.

Przegld tygodniowy zwikszy wtedy format, przez co,

naturalnie, pozyska miejsce do szerszego obrabiania zagadnie

spoecznych, naukow3xh i literackich.

Studenci wydziau prawnego, którzy wieo studya uni-

wersyteckie ukoczyli, zawizali spók akcj-jn celem wyda-

wania dwmygodnika, powiconego nauce i literaturze. Tym
sposobem pow.staa Nizva (1872). Redakcya jej, zoona pierwotnie

z Henryka Elzenberga, Leopolda Meyeta, Zygmunta Miro-

.sawskiego, Feliksa Ochimowskiego, Edmunda Plebiskiego

i Kazimierza Zalewskiego, miaa urzeczywistni idea istot-

nego kierownictwa pismem, nie z biernego t}'lko regiestro-

wania artykuów z zewntrz nadsyanych. Niezgodno atoli

w pogldach z samego zaraz pocztku wywoaa nieporozu-

mienie; Kazimierz Zalewski usun si z redakcyi. Idea

urzeczywistni si nie da; mimo to, istotnie usiowania re-

dakcyi N^izfy, eby wznowi (dawniej ju w pierwotnej Bi-



- 69 -

bliotece Warszawskiej prakt}'kovvane) prawdziwie kolegialne

kierownictwo czasopisma, zasuguj na uznanie. Redaktorem

nominalnym by Julian Szenman.

Wreszcie studenci wydziau matematyczno-fizycznego

byli zaoycielami tygodnika ^. n. Przyroda i Przemys {iS-j \),

któr>' mia streszcza wyniki najnowszych badan przyro-

dniczych.

Przegld tygodniony nie zaprzestawa dawniejszej tyra-

lierki, ale wchodzi ju teraz w szczegóowsze rozprawki, za-

poznajce ogó z nowoczesnem stanowiskiem nauki i roztrz-

sajce najwaniejsze zagadnienia spoeczne. Do pierwszego

rodzaju naleay takie artykuy jak Fizyologia czy psychologia?

przez Feliksa Bogackiego, Rónica czowieka od Z7vicrzt

przez tego, Przegld postpów astronomii przez Stanisawa

Kramsztyka, studj-a o Herbercie Spencerze, oraz o jego sto-

sunku do Comte'a i t. p., i t. p. Do drugiego rodzaju zali-

czy naley wszystkie niemal artykuy wstpne, stale co ty-

dzie umieszczane, oraz rubryk »Kwest3-j biecych*. Poru-

szono tu tak mnogo zagadnie pierwszorzdnego w yciu

spoecznem znaczenia, i chcc rzecz t wyczerpujco przed-

stawi, trzebab}^ byo znacznie rozszerzy ramy obecnego za-

rysu. Nie kuszc si nawet o wyczerpujcy sposób traktowa-

nia, powiem t^dko, e nie b^-o ani jednej waniejszej strony

w ówczesnych stosunkach spoecznych, którejby Przegld nie

dotkn. I rolnictwo, i przemys a handel, nauka i sztuka,

stosunki rodzinne i ycie towarzyskie, religia i wychowanie

— dostarczay obficie tematów do artykuów, pisanych zwykle

ywo i zajmujco, czsto barwnie i piknie. Przechodzc od

ogólników filozoficzno-spoecznych, któremi dawniej szermo-

wano, do rozpatrywania pyta konkretnych, okazywali teraz

wspópracownicy Przegldu zrozumienie istotnych zada

spoecznych i umieli zastosowa wj^niki nauki zachodniej

do potrzeb i wymaga kraju. Pomijajc wiele innych, zazna-

cz tu tylko takie artykuy, które, pozyskawszy rozgos wielki,

mogy liczy na najszersze rozpowszechnienie, a wic wy-

wrze wpyw doniolejszy. Do nich nalea przedewszystkiem

Abseneizm, napisany przez Aleksandra witochowskiego



(Przcgl. tyg., 1872, Nr. 11). Powoywa on do otrznicia
si z apatyi i z drzemki, do korzystania umiejtnego z praw,

jakie jednostkom i grupom spoecznym przysugiway, aeby
samoistno i odrbno narodow zachowa i utwierdzi.

»Tysice popeniamy bdów — pisano tu — nie wiedzc,

co nam czyni wolno. W bardzo licznycli przykadach mo-

emy sprawdzi t zasad, e w jakiemkolwiek pooeniu po-

zostaje ogó, zawsze znajdzie si sfera, w której moe on pra-

cowa na korzy wasnego dobra. Przeciwko tej zasadzie lu-

dzie zwykle popeniaj dwa wane bdy. Albo od razu chc
zawiele. albo te nie wiedz dokadnie, co chcie i zrobi

mog. Jest rzecz pewn, e oko dugo wystawione na dzia-

anie silnego wiata i nagle zwrócone w przestrze ciemn,

traci zupenie wadz widzenia. Pomau jednak, przyzw3xzaiwszy

si do cienia, odzyskuje napowrót sw moc i po pewnym
czasie dokadnie rozeznaje najdrobniejsze, a przedtem niewi-

dzialne, przedmioty. Zjawisko podobne zachodzi czsto w y-
ciu spoecznem, ile razy tylko wypadki zmieni nagle widoki

jasne na ciemne. Oko nasze nie nauczyo si jeszcze patrze

w ciemnociach, i zamiast powoli je przyzwyczaja, zasuwamy

powiek . . . Podobni jestemy do jakiego bojaliwca, który,

przestraszony hukiem piorunu i dreniem ziemi, stan w miej-

scu , zakry twarz rkami i, cho burza ucicha , on cigle

czuje oskot gromów nad gow, przepa rozstpujcego si

gruntu pod nogami i nie ma odwagi spojrze naokoo siebie

i .schroni si w bezpieczne ustronie . . . Nie ten jest bohate-

rem, kto, przetrwawszy chwile gwatownego entuzyazmu, cofa

si przed trudem powolnej naprawy szkód, ale ten, kto za-

równo w chwilach uniesienia, jak i pokoju, nie odstpuje do

koca od obowizków zwizanych ze wzgldami powszechnego

dobra... Nie dzielimy wic zupenie przekonania tych, którzy

w dobrowolnem usuniciu si od sprawy w chwili, gdy ona

przesza na drog powolnej i cikiej pracy, widz znamiona

bohaterstwa i powicenia. Dla nas bohaterstwem i powice-

niem jest dotrwanie na stanowisku przez obowizek nakre-

lonera do ostatniej chwili, choby nawet wszelkie wysiki

nie pozwoliy wicej nad jedne kropelk wcisn do ogólnego
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dobra. Absenteizm dobrowolny jest tchórzostwem i niema

prawa do godnoci -wspaniaej cnot}-. Jest wad, a moe na-

wet jedn z najwikszych, jakie nas uciskaj. JeeH wic si
skarymy na zastój, na brak inicyatywy, na ospao i nieru-

chomo spoeczestwa; to pamitajmy, e znaczna cz przy-

czyn tych smutnych zjawisk wypywa wanie z tej wady.

Ale gdybymy zrozumieli, e im trudniejsze pooenie, tern

liczniejsze obowizki i tem uciliwsza praca; gdybymy zro-

zumieli, e obok spraw, któremi rozporzdza nie moemy,
istniej równie sprawy zalene od naszej woli, e jest pe-

wna sfera, w której nam dozwolono dziaa samoistnie, e
w tej sferze moemy wyrabia wpywy posugujce dobrym

celom spoecznoci i agodzce przeciwne warunki; jednem

sowem gdybymy zmierzjdi ca przestrze moliwoci:

oszczdzilibymy sobie bardzo wiele zego. W kadym za
razie pole dziaalnoci naley zbada, uprawia i o ile mona
w najkorzystniejszy sposób zuytkowa. Smutn to byoby
rzecz, jeeli zmuszeni bdziemy kiedy zrobi sobie wyrzut

emy nie uyli potnej naturalnej si}-, emy prónowali

bezczynnie i zmarnowali czas... Musimy co dooy do na-

bytków przeszoci, aeby nas przj^szo nie potpia, emy
nic dla niej nie zrobili <-. — W ten sposób postawiwszy pro-

gram pracy organicznej, cile zczonej z obron odrbnoci

narodowej. Przegld w dalszych artykuach stara si wska-

za zakres tego pola, które uprawia i spoytkowa naleao.

Z pomidzy nich rozumn myl przewodni i ujciem szcze-

góów pod ogólny punkt widzenia odznaczy si szereg roz-

praw zatytuowanych ogólnie: Praca u podstaie (r. 1873,

Nr. 10— 12, 14, 16, 18, 24), a rozbierajcych konieczno

spóudziau klas owieceszych w sprawach zarzdu gminy,

szkóek wiejskich, parafii, kas poyczkowych i oszczdnoci,

owiaty i umoralnienia redniej wioskowej inteligencyi. Od-

malowawszy pooenie, w jakim znalaz si kraj po uwaszcze-

niu wocian, wskazawszy, e spodziewane korzyci z tego

wielkiego przewrotu nie byy wielkie narazie, upatrywano

przyczyn tego smutnego zjawiska w dwu gównie okoliczno-

ciach: w nieprzygotowaniu wieniaka naszego do zaszej
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zmiany i w usuniciu si klas uksztaconych, a mianowicie

zamoniejszych obywateli wiejskich, od spraw gminy. Ponie-

wa owiata wocianina musi z koniecznoci postpowa
bardzo powoli, powoywano wic by szlacht do wzicia

udziau w pracy u podstaw. > Dopiero wtedy — powie-

dziano — gdy obywatele zaczn murowa fundamenta spo-

eczne, pracowa u dou, gdy zajm si ludem, jego owiat
i interesami, gd}^ swemi zasugami wyrobi sobie wpyw i za-

ufanie; wtedy dopiero obecny ustrój gminy wyda moe dla

w-szystkich jej elementów i caego kraju rzeczywiste zyski «.

Tak zakreliwszy obowizek spoeczny obywateli , wykazy-

wano nastpnie szczegóowo, co wobec praw obowizujcj^ch

zrobi oni mogli w gminie, zarówno pod wzgldem admini-

stracyjnym, sdowym jak i szkolnym. W przedstawieniu obo-

wizków spoecznych duchowiestwa nie rzdzono si bynaj-

mniej zasadami radykalnemi, ale uwzgldniono istotne poo-

enie kraju. W artykule o parafii zadano sobie najprzód py-

tanie: czy dziaalno ksiy ogranicza si winna tylko inte-

resami religijnemi, czy zarazem rozpociera si ma i na ycie

spoeczne? — i odpowiedziano na nie w sposób nastpny;

»Tyle razy ju ludzko protestowaa przeciw interwencyi

kleru w sprawach doczesnych, e a obawiamy sJ odpowie-

dzie na powysze zagadnienie twierdzco. A jednake tak

jest... tak nawet by musi. Jak urzdnik, przemysowiec, zie-

mianin, rzemielnik, podobnie i ksidz powinien pracowa

nad szczciem swego spoeczestwa... Gdy kler upodabnia

si do innych zdrowych skadników spoecznych, jak to ma
miejsce np. w Niemczech i Anglii, gdy prdy cywilizacyjne

i do jego ona przenikaj, wtedy jest elementem bardzo wa-

nym i uytecznym'. Rozumiejc wic donioso wielkiego

wpywu duchowiestwa na lud, nie chciano bynajmniej usu-

wa go od spraw parafii, stawiano tylko wzgldem niego pe-

wne wymagania, którym niepodobna i dzi odmówi najzu-

peniejszego uzasadnienia. Zdaniem Przegldu duchowiestwo,

jeli chce by uytecznem narodowi, powinno: i) cigle uzu-

penia wasne wyksztacenie, 2) zajmowa si owiat, 3) za

porednictwem ambony i konfesyonau wywiera wpyw
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zdrowy, z wieckiemi intencyami czowieka zgodn}'. a post-

pom cywilizacyi odpowiedni. Co rozumiano przez wpyw
zdrowy, wyraono sowami Józefa Supiskiego, któr>' mówi
do ducliownych: »Cicecie obudzi powaanie w gbi serca

ludzi mylcych i mio dobrodusznej trzody, wcielajcie si
w spoeczestwo, którego czstk jestecie, mieszajcie si z lu-

dem, z którego ona wyszlicie; — szukajcie go, nie w paa-

cach i przy ucztach, lecz w chatach i na barogu; gromad-
cie go wieczorami, jak dzieci jednej matki, nie dla rozbiera-

nia niedostpnych dogmatów, nie dla rozkwilania go tern,

czego czu nie moe, lub uwielbiania tego, czego nie poj-

muje, nie dla jtrzenia serca jego wspomnieniami szczegóo-

wych przewinie, — ale sowami Zbawiciela w poufnej roz-

mowie, w rodzinnem kole przeniknijcie wszystkich mioci
wzajemn, budcie w nich porzdek, pracowito i oszcz-

dno, a nie pogard dla lepszego bytu, któr\-m tak rzadko

gardzicie sami: rozognijcie ich dusz przywizaniem do tej

gleby, która ich wykarmia sokami spróchniaych koci pra-

dziadów, a która ich prawnuki przyjmie jeszcze w ono
swoje «. — Artykuy o » pracy u podstaw « byy niewtpliwie

co do znaczenia praktj^znego i jasnego rozumienia spraw

krajowych najlepszemi, jakie w ow3'ch czasach czasopimien-

nictwo warszawskie wydao.

Ni7va we waciwy sobie sposób do tych samych zmie-

rzaa celów, co i Przegld Tygodmo7vy. Obrawszy sobie za

godo znany aforyzm: »Wiedza — to potga <s wykluczya ze

swych szpalt podjazdowe kr>^tyki, przybraa charakter prze-

wanie naukowy, pomieszczajc obszerne rozprawy, prowa-

dzia starannie rubr>^k rozbiorów literackich, zapoznajc pu-

bliczno ze wszystkiemi gówniejszemi dzieami, jakie w j-

zyku polskim wychodziy; ale równoczenie silny nacisk ka-

da na roztrzsanie zagadnie spoecznych. Wszystkie jej ar-

tykuy cechowaa rozwaga i spokój, gdy redaktorowie s-

dzili, e t drog najskuteczniej przemówi do czytelników

i zyskaj poparcie swojej dnoci ze strony starej prasy.

W sowie wstpnem do czytelników, napisanem przez Zy-

gmunta Mirosawskiego, wyjaniwszy znaczenie wiedzy, okre-
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zachowywa powinna, aeby szerzy moga wiedz zastoso-

wan do potrzeb swego narodu. Musi tedy by ona wielo-

stronn i uwzgldnia wszystkie dziejowe czynniki, musi by
wyrazem przekona wypowiadanych miao, lecz z uwag
na to, czy przekonania te pójd na poytek organizmu spo-

ecznego; powinna zajmowa si » przewanie sprawami do-

mowemi< a kad kwesty poddawa krytyce, pnibujc j
w ogniu prawd zdobytych przez wiedz; powinna ledzi
rozwój wiedzy, tak u siebie jak i u obcych, gdy za wszelkie

pod tym wzgldem zacofanie drogo opaca si zwyko, po-

winna mie na uwadze potrzeby wszystkich klas spoecznych,

nie za pewnych tylko, powinna by dostpna dla jak naj-

wikszej liczby jednostek. Po tem wyliczeniu warunków do-

brego pimiennictwa zapytano : czy wiedza wród naszego

ogóu jest dostatecznie rozpowszechniona? — i odpowiedziano

ze smutkiem, e nie. Dzi — powiedziano tu — uwaani je-

stemy za spoeczestwo rzdzce si chwilowemi wraeniami

i popdami uczucia, za spoeczestwo niemajce wiata wie-

dzy, a co gorsza niechcce promieniami jego rozjani dróg,

po których postpowa-by naleao... Któ zaprzeczy, e nasze

dobre chci — porywj^ zapau prdko si wypalaj, bo, nie-

oparte na trwalszych podstawach rzetelnej owiaty, znajdujc

nieprzewidziane przeszkody, zuywaj si i spopielaj. Czsto

nawet same z sob wystpuj do walki i w rezultacie nie

przynosz nic — nic, prócz . . . zniechcenia. Po bezowocnych

wysikach wracam\- tam, skdeni}- wyszli, na cal jeden nie

posunwszy si na drodze materyalnego i dvichowego rozwoju;

czsto nawet cofamy si wstecz, zamiast postpowa naprzód.

Gorzkie s te prawdy, lecz jest na t chorob lekarstwo.

Wiedza, i jeszcze raz wiedza, powinna uleczy z tego go-

rczkowego stanu. Ona tylko moe da trwae podwaliny, na

których jest moliwa dalsza budowa materjalnej i moralnej

pomylnoci <.

Staraa si wic AV7fv? szerzy t wiedz i przez

pótrzecia roku wydrukowaa istotnie wiele bardzo cen-

nych rozpraw z rozmaitych dziedzin nauki i literatury.
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Tu czytano studyum psj-cho-fizyologiczne Juliana Ochorowi-

cza: Duch i mózg, rzecz Bronisawa Grabowskiego o Slo-

ivfcac}i, zarys literacki Tomasza Zawadyskiego o dwu po-

itacli 7vloskich, roztrzsanie historyczno-polityczne Teodora

Tomasza Jea: Belgia i Belgowie, rozpraw gramatyczn A.

A. Krj^skiego, prace A. G. Bema (O satyrach Opaliskiego,

o Wizerunku Reja), Elizy Orzeszkowej (Jedna z najpilniej-

szych potrzeb naszego spoeczestwa. Listy o literaturze), Mi-

chaa Bobrzyskiego (O dawnem prawie polskiem), Anto-

niego Okolskiego fO kasach oszczdnoci. Wyksztacenie fi-

zyczne narodu), Bronisawa Rejchmana (Jdrzej Sniadecki

i Darwi)i, Donkiszoterya filozoficzna) , Henryka Goldberga

(O psychologiczneni ródle moralnoci) i t. p. W artykuach

wstpnych Niii^a obrobia kilka zagadnie nader ywotnych,

jak o Ziemianach (pióra Zygmunta Mirosawskiego), o mie-

szczastwie (pióra Henryka Elzenberga), o ubezpieczeniach

,

o towarzystwie kredyto7vem miasta ]Varszawy, o towarzy-

stwie 7vzajemnego kredytu, kwesty wyksztacenia kobiet,

stosunku geniuszów do mas, utylitar>^zmu w literaturze,

opieki nad uwolnionymi z wizie (pióra Leopolda

Meyeta), pracy organicznej (pióra T. T. Jea), stowarzy-

sze, estetycznego i spoecznego znaczenia teatru (pióra

Józefa Kotarbiskiego) , modziey powicajcej si han-

dlowi i t. p. i t p. Jednym z tych, co najsilniejsze

moe wywar wraenie, by artyku Leopolda Meyeta, który

surowo karci zaniedbanie dziaalnoci naukowej przez pra-

wników naszych. Nie tylko wywoa on oywion polemik,

lecz nadto, co waniejsza, przyczyni si do zaoenia nowego

organu naukowego p. n. Biblioteka umiejtnoci prawnych,

który, przechodzc róne, w znacznej czci do smutne ko-

leje, trwa przecie dugo i wzbogaci literatur niejednem

cenneni dzieem. Zbyt czsto moe przebywaa Niwa w sfe-

rze ogólników, przemawiaa jzykiem mniej dostpnym dla

przecitnego ogóu czytajcych; ale bya to ju waciwo
wszystkich prawie naówczas modzieców, co, wieo poko-

czywszy studya, sdzili, e przemawiaj do tak samo wykszta-
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conych jak oni, i nie starali si zastosowywa do niszego

pozionin.

Oprócz dziau naukowego i artykuów wstpnych

prowadzia N7Vu sta kronik, obrabian zbiorowo, w któ-

rej dotykaa spraw biecych , zazwyczaj ze spokojem

i taktem, czasami tylko dajc si porwa ywszemu uczuciu

rozdranienia. W licznych korespondencyach z gównych
ognisk ycia polskiego, a poczci i zagranicznego, staraa si

zobrazowa ruch umysowy, literacki, artystyczny i spoeczny;

ywoci odznaczay si szczególniej Listy z nad Wisy
i f*ehvi, pisane przez Józef ze migielskich Dobieszewsk,

która niezawsze bezstronnie, ale zawsze z werw przedsta-

wiaa stosunki galicyjskie. Lubo Niwa miaa przewanie cha-

rakter naukowy, nie wyczya jednake ani poezyj ani po-

wieci. Poezyj umiecia wprawdzie bardzo niewiele (Asnyka,

Mirosawa Dobrzaskiego, Wiktora Gomulickiego), ale po-

wieci podawaa stale, zarówno tomaczone jak oryginalne

(Kraszewskiego, Jea). Drukujc utwory belletr^^styczne, miaa

Ni7va dwa wzgldy na uwadze: >raz to, i publiczno nasza

jest przyzwyczajona do tego rodzaju utworów i pismo spe-

cyalnie nauce powicone nie miaoby czytelników, a z tego

pow^odu nie mogoby uprzystpni nauki «; a powtóre, i
»utwory belletrystyczne, trafnie wybrane, oprócz zadowolenia

estetycznego, które sprawiaj, ksztac stron uczuciow czy-

telników i przyczyniaj si do rozpowszechnienia zdrowych

poj «.

Takiej przynty w formie powieci i poezyi nie potrze-

bowaa Przyroda i przemys, gdy niezwyky zapa do nauk

przyrodniczych, jaki si wtedy wród ogóu naszego, a zwa-

szcza modziey, objawi, dawa mono ogaszania czasopi-

sma wycznie szerzeniu wiedzy przyrodniczej powiconego.

Obok artykuów szczegóowych z rónych dziedzin nauk fi-

zycznych, obok krytyki dzie nowo wychodzcych, najwaniej-

szym i niewtpliwie najbardziej czytelników pocigajcym by
wykad »Teoryi Darwina i hipotez Haeckela« dokonany przez

Bronisawa Rejchmana.

Przez kilka miesicy trzy te pisma szy razem ze sob
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w zwartym szeregu, pod spólnemi hasami. Gówni spópra-

cownic}' byli ci sami; zapa ogarnia wszystkici modycij
z prawdziw but modziecz pdzili na zawojowanie wiata

duchowego, nie bardzo troszczc si o przeszkody na drodze.

Z powodu wielkiej nieruchawoci dawniejszych czasopism,

które wlók}' swe ^-cie rutynicznym trybem, nagromadzio

si bardzo duo pyta i zagadnie nadzwyczaj interesujcych;

a poniewa modzi podejmowali i wykadali je j-wo i zrcznie,

wic i publiczno chtnie ich suchaa.

Zamiowanie do czytania wzroso ogromnie; nowa ksi-

ka budzia zajcie wielkie; dyskutowano, rozprawiano, kó-

cono si o pojcia i pogld}^, jako o rzeczy najyyi^otniejsze;

odczyt}' publiczne cigay licznych suchaczów, a odb5'way

si, nie t3'lko dla warstw W3'ksztaconych, jak byo dawniej,

ale take, przez trzy lata (1873— 75), dla rzemielników, po

nadzwyczaj nizkiej cenie, co tak piknie odpowiadao hasu

owiaty dla wszystkich. Zakipia ruch poj i wymiana ni}--

li, od dawnych czasów niepamitna; przedstawia si on,

jakby wrztek, w któr>'m cigle si woda podnosi i po za

brzegi naczynia rozlewa. Brzegi te bjy, naturalnie, niezbyt

wielk zakrelone lini i z samego pooenia rzecz}' wszyst-

kie dnoci i plany reformy musia}' si zawrze w^ grani-

cach drukowanego sowa. Zwolennic}^ nowjch myli byli to

ludzie ogóem niezamoni; ani marzy wic mogli o jakich

planach szerszych; co najwyej odczyty i wydawnictwa zo-

stawa}' im do rozporzdzenia. Przegld tygodnimey, uko-
czywszy zbiór odczytów popularnych z literatury i nauk p.

n. Wiedza i tómaczenie dzie Smilesa o Sainopo/nocy, rozpo-

cz wydawnictwo Podrcznej encyklopedyi powszechnej (w 3

tomach) i taniej biblioteki (50 tomów za 5 rubli) przekadów

z literatur obcych. Ostatnie to przedsiwzicie ze wszechmiar

mogo by poytecznem, zasilioby bowiem spoeczestwo

welk iloci wiedzy faktycznej i uatwio przyswojenie sobie

zdobyczy myli najnowszej. Wybór dzie wzitych do prze-

kadu by wogóle dobry; ale liche tómaczenie ich, nieraz bez

zrozumienia oryginau, znacznie umniejszyo warto pierw-

szych mianowicie 50 tomów; druga bowiem serya jest ju



znacznie pod tym wzgldem lepsza.

—

Przyroda i przemys za-

cza wydawa swoje Ksiegc ivynanzk(m (2 due toni}-). —
Niwa powzia myl opublikowania Biblioteki filozofii pozy-

tywnej i przekadu dwu dzie Darwina: O pochodzeniu ga-

tunkÓ7v i O "wyrazie uczu 11 ludzi i zwierzt; ale z braku

funduszów poprzestaa na wydaniu dwu tomów Biblioteki,

w której, oprócz Wstpu i pogldu na filozofi pozytywn
przez Juliana Ochorowicza, mieszcz si odczyty Huxleya

O przyczynach z/awisk 7V naturze organiczncf (przekad Au-

gusta Wrzeniowskiego), Zagadki ycia Augusta Laugela

(przekad Aleksandra Gowackiego), oraz znakomita praca

Taine'a O inteligencyi (przekad Stanisawa Tomaszewskiego).

Z dzie Darwina ogoszono tylko lVyraz uczu w przeka-

dzie dra Konrada Dobrskiego, a gównego jego utworu o Po-

chodzeniu gatunków, w tómaczeniu dra Wacawa Mayzla,

wydano cz tylko.

Wielkiem tedy niwem w dotykalnych ksztatach zna-

cznej liczby ksig nie moe si poszczyci ten czas najsil-

niejszego wybujania pozytywizmu w Warszawie, trwajcy dwa

lata (1872, 1873); ale rozbudzenie poczucia potrzeby nauki

i pilnego wejrzenia w sprawy kraju, to jego niespoyta za-

suga spoeczna.

Wyzna przytem potrzeba, e bardzo duo si zuyo si

na walk z przeciwnikami i na rozterk we wasnem onie.

Wiadomo to powszechnie, e w kadem spoeczestwie

istnieje pewna instynktowa nieufno ku wszelkim nowo-

ciom, ku wszelkim reformom. Stare, utarte wyobraenia, ja-

kiekolwiek s, przedstawiaj dobrze ju znane korzyci, lub

straty; wszyscy si z niemi obyli i zroli; to te rozsta si

z ukochanemi ideami, a raczej naogami mylowemi, i trudno

i przykro. Masy yj po wikszej czci cakiem naladowczo,

powoduj si przewanie rutyn; jeeli tedy zaprowadza si

jak zmian, masy nie badaj bynajmniej, czy ta zmiana

opiera si na trwaych, czy na kruchych podstawach, ale wycze-

kuj z niepokojem, jakie im ona straty przyniesie i jakie ko-

rzyci zapewni. Oceni tego z pierwszego rzutu oka niepo-

dobna; zwracaj si wic do uznanych przewodników swoich.



— 79 —

do których równie przywyky, i pytaj si o rad. Od spo-

sobu, w jaki rady tej przewodnicy udzielaj, zaley wielce po-

wodzenie lub niepowodzenie pewnej sprawy.

Z przykroci stwierdzi potrzeba, e zachowanie si
tak zwanej starej prasy, liczcej, naturalnie, najwiksz liczb

czytelników, nie dowodzio zbyt wielkiej rozwagi, a nawet

nie miao w sobie ani trochy yczliwoci dla modych pra-

cowników. Przez czas najzacitszej walki przekona, kiedy nie

tylko wydawnictwa tygodniowe i dwutygodniowe zajy si kwe-

stj^ poz3'tywizmu modej prasy, ale nawet pisma codzienne

szeroko nieraz w tej sprawie si rozwodziy, — nie ukazaa

si ani jedna praca, gruntownie, bez namitnoci, przedmio-

towo rozbierajca którekolwiek z poruszonych przez modzie
zagadnie. Zamiast spokojnie wykazywa sabe stron}', czy to

teoryi Darwina, czy metody pozytywnej, czy hasa pracy or-

ganicznej, czy etycznego utylitaryzmu, czy emancypacyi ko-

biet, cz}' pojcia postpu wogóle, konserwatyci uywali broni

wygodniejszej: zarzucali przeciwnikom swoim zarozumiao,

niedowarzenie, nieuctwo; a co gorsza — chwycili si rodka,

którym si partye polityczne posuguj, oskarajc antagoni-

stów o z wol, o zgubne zamiary, podsuwajc insynuacye,

na które trudno byo odpowiada otwarcie. Dowodzio to tylko

jednej rzeczy, e zachowawcy nie czuli w sobie siy do pod-

jcia sporu naukowego i woleli atwiejsz drog doj do

swego celu przez zniesawienie obozu postpowego.

Dugo tumiona niech do Przeglda tygodniowego,

zwaszcza od czasu ogoszenia artykuu My i Wy, pierwszy

gwatowniejszy wyraz znalaza w obszernej odezwie Edwarda

Lubowskiego, który, bardzo czsto praony w echach Prze-

gldu, chocia dawniej by spópracownikiem tego pisma, straci

nakoniec cierpliwo i niewtpliwie, w porozumieniu ze star-

szymi kolegami po piórze, postanowi w styczniu 1872 r. za-

da cios zabójczy, jak mu si zdawao, dziaalnoci Adama

Wilickiego i jego spópracowników. Nie aowa wyrae
i jakkolwiek oskara Przegld o nieprzebieranie w sowach,

sam poszed za jego przykadem. Rozpisawszy si najprzód

o zamiowaniu Figara paryskiego do skandalów najohydniej-
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szych, oraz o » bandyckich « dzienniczkach peszteskich, prze-

ciwko którym redaktorowie innych czasopism owiadczyli pu-

blicznie, e > nietylko nie zostaj w adnej solidarnoci z temi

pisemkami i z ich wspópracownikami, e nietylko nic wy-

drukuj adnego z ich artyhilów, ale nawet nie umieszcz
ogosze, za które si paci «, — jako tego rodzaju dziennik

u nas, jako przedstawiciela »prasy poktnej« przedstawi wa-
nie Przegld ygodnio7vy, który, zdaniem jego, zatkn sztan-

dary ideowe w tym celu, aeby »pod ich zason przeprowa-

dza dwuznaczne lub pospolite cele, dogadza namietnocioni

i zawicioni, prywacie i zemcie<.<. Przeszo literack Wi-

lickiego wystawi jako » gorsz ni adn, bo obcion grze-

chami nie do darowania < ; a dnoci jego pisma — tylko

jako ch zdobycia kawaka chleba za porednictwem skandali

i paszkwilu. Wspópracowników Przegldu uwaa za »przy-

datn5'ch moe do handlu lub rzemiosa«, a ich umysowo
stara si zniy do poziomu zera, mówic: »Mokosostwo

poj i zasad (jeeli wykrzykniki zasadami nazwa mona),

fanfaronada mozolca si na dowód, e a do ery, w której

ci panowie gr3'zmoli zaczli, nic przedtem nie istniao, py-
tko maskujca si wyjtkami z ksiki zaledwo co przecz}--

tanej, ale jeszcze niezrozumianej i nieprzetrawionej, idce

w lad za ni nieuctwo, otulajce si w szat krzykliwego

arlekina: oto cechj^ charakterystyczne «. Sowom swoim pra-

gn nada autor tego oskarenia tem wiksz wag, e si

sam podawa za wyznawc pozytywizmu, :>tej cisej i rzetel-

nej nauki, której nikt, dbajcy o wasne uksztacenie i o po-

stp nauk i cywilizacyi, odrzuca si nie odway «; a chcc

Przegld osamotni, wychwala równoczenie N^izv, jako or-

gan modzie}- » pracujcej istotnie i szlachetnie, dbajcej rze-

czywicie o postp nauki i uspoecznienia «, przepowiadajc,

e organ ten, prowadzonj^ dalej z t sumiennoci i energi,

najlepiej dowiedzie publicznoci, e poprawa spoeczna i in-

dywidualna nie potrzebuje poytkowa si(!) ponianiem in-

nych, a zarazem wmawianiem, e tylko ten mdry i pragnie

postpu, kto wrzeszczy na cae gardo, pienic si ze zoci <.

Odezw t pomieciy w swych szpaltach Kosy (Nr. 343)



gdy Lubowski, jako piszcy w nich feljeton zwany » Poko-
siem*, najczciej z tego tytuu bywa przedmiotem drwicycli

ech Przegldowycli. Ale Kiirycr Warszawski, pod redakcy
Wacawa Szymanowskiego, zapewne w poczuciu solidarnoci

koleeskiej, chcc mie przytem satysfakcy wasn za do-

znawane cigi, przedrukowa j natychmiast i tym sposobem

nada jej rozgos wielki.

W dalszej polemice przeciwko pozyt5rwistom warszaw-

skim, oprócz Kurycra Warszawskiego, najsmutniej pod wzgl-

dem sposobu prowadzenia walki zapisa si w rocznikach

literackich najstarszy nasz dziennik (Gazeta Warszawska)

,

który nie pomija najmniejszej sposobnoci, aeby tych, co

mu nie byli mili, pomówi o interes prywatny, o dnoci
nienarodowe, czy si rzecz tyczya ortografii, przyjtej przez

Niw, czy krytyki dzie, protegowanych przez niego.

Posuwano si nieraz a do miesznoci. Raz np. usio-

wano obmierzi znaczenie pozytywizmu opowiadaniem, e
Comte by niemoralnym, e si rozwiód z on i t. p. Inn
ra, jowialista jaki z Kuryerka, opisawszy anegdot o pe-

wnym lekkomylnym marnotrawcy, któr>' nie jada kolacyjek

w restauracyi swego ojca, dodaje z min najpowaniejsz:

»dla pozytywizmu niema nic witego. Gardzi on nawet

kotletami, smaonemi przez rodzonego ojca«. Kto nie styka

si blizko z ówczesnym ruchem, mógby sobie pomyle, e
to bya szykana na przeciwników pozj-tywizmu . . . gdy tym-

czasem to mia by rodek zohydzenia go w oczach redniej

klasy. Sowem, nie byo gupstwa, saboci, a nawet nikcze-

mnoci, którejby pozytywizmowi i pozytywistom nie zarzucono.

Z pism, które tak, lub do tej zblion, krytyk usio-

way przeciwdziaa nowemu prdowi, oprócz Gazety War-

szawskiej i Kuryera Warszawskiego, najgoniej wyróniay

si: Gazeta Polska, gdzie przewodzi tak zwany jej » korepe-

tytor «, Ludomir Wieczór Szczerbowicz, oraz Kronika Ro-

dzinna, gdzie wszelkiego rodzaju potgi miejscowe i galicyj-

skie bawiy si szermierk sów na niekorzy »pozytywistów

warszawskich <.

Na odmiennem stanowisku, w sposobie traktowania

ZA«»S Ul. POIS.
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modej prasy, stay: Tygodnik illusrmoany, Kosy i \\'ii)ii(c

(który wychodzi tylko przez rok 1872). Trzy te czasopisma

illustrowane wyznaway zasady stosunkowo dosy liberalne,

chocia przeciwne pozytywizmowi; one w krytyce artykuów

wicej trzymay si treci przedmiotowej, anieli domysów
osobistych i dowolnych; bezstronno ich zachodzia nawet

tak daleko, e nie wahay si chwali artykuów, które im

si podobay, cho byy zamieszczone w organach wrogich.

Z caej tej wrzawy polemicznej nie byo wielkiego po-

ytku dla spoeczestwa. Wprawdzie, krenie mj^li odby-

wao si nadzwyczaj szybko, ale có z tego, kied_v same my-

li przedstawiay si niejasno, a nawet w coraz gstsz mg
frazesów i nieporozumie si choway . .

.

Prawdziwa walka o zasady ma t dobr stron, e, cho
nie przekona walczcych, którzy zazwyczaj przy swoich opi-

niach pozostaj, wyjania przecie suchaczom, lub czytelni-

kom, takie pojcia, o których oni zwykle mao rozmylaj;

ale walka o zasady, jaka w r. 1872 i 1873 w naszeni czaso-

pimiennictwie si toczya, bdca co najwyej zrcznem prze-

drwiwaniem cudzych frazesów, a nie myli, taka walka ni-

czego nie uczy i rozdrania tylko. Gdyby, zamiast mnóstwa

polemicznych artykuów, które ani o krok myli badawczej

nie posuny, napisano wówczas z jednej i z drugiej strony

porzdne studya o spornych kwestyach, lepiejby przysuono

si mylcemu ogóowi. Bez wtpienia, studya takie nie mia-

yby tylu cz3'telników, ilu ich liczyy lune artykuy, pisane

z werw, a nieraz i dowcipnie; nie byoby zatem tego y-

wego ruchu literackiego, jaki naówczas panowa; ale bd co

bd, moebymy prdzej byli doszli, jeeli nie do porozu-

mienia si zupenego, to przynajmniej do wzajemnego zrozu-

mienia si; moeby owe, dotkliwe a w znacznej czci ca-

kiem niesprawiedliwe, zarzuty nie byy wygaszane.

Oskarajc w tern miejscu star pras o niewaciwe

uycie rodków obronnych, nie myl bynajmniej uniewinnia

wybryków, ani zakrywa sabej strony postpowców. Nie-

wtpliwie, brak im byo wyrobienia, — okazao si nawet, e
niektórzy nie zgbili przedmiotu, o którym si rozpisywali.
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e znajomo jzyków, gieografii, histotyi, bya u wielu do
saba i powodowaa race usterki w wydawanycli tómacze-
niach. Trudno take zatai, e cho pocztkowo starszemu

pokoleniu nie odmawiaa modzie dobrych chci, póniej
w gorcu walki zapomniaa o tem i odpacaa piknem za

nadobne; e nie aowaa sów ostr>'ch i jtrzcych, ilekro

mówia o umysowej stronie przewodników starej prasy, e
zbyt ryczatowo i bezwzgldnie potpiaa to, co si z jej po-

jciami nie zgadzao... Wszystko to prawda... a jednake nie-

podobna nie przypomnie, e starsze pokolenie, jako starsze,

powinno byo, majc wicej dowiadczenia yciowego, okaza
si umiarkowaszem i pobaliwszem. Nie naleao mu si
dziwi, e modzie, krzywdzona jego niesusznemi podejrze-

niami, przejmowaa si gorycz i ni swe sowa zaprawiaa;

owszem - powinno byo wej w jej pooenie i dobrze si
wprzódy zastanowi, zanim cios wymierzyo.

Najboleniejszym a najuparciej powtarzanym zarzutem

by ten, e modzie pogardza przeszoci i nie czci ideaów

narodowych.

Waciwoci jest kadego starszego pokolenia, e si
uwaa za jedynie uprawnionego piastuna tradycyj narodowych,

tych pamitek, jakie nam przeszo w puciznie pozosta-

wia. A to przekonanie tak si zrasta z wasnemi osobami

tych piastunów, e kto si inaczej prowadzi, ni oni, kto so-

bie inne przekonanie naukowe wyrobi, kto innych nabra

przyzwyczaje — zaraz staje si podejrzanym.

Wszak niezbyt dawne to czasy, gdy tych, co przywdziali

fraki i peruk na gow woyli, podgolona szlachta w upa-

nach poczytywaa za przyczyn klsk krajowych, za odstp-

ców. Tak si i teraz zdarzyo. Nieposzanowana przez modzie
powaga starszych z pocztku oburzaa si tylko za same sie-

bie; ale niebawem, przez do atwe przestawienie osób i cza-

sów, zacza si gniewa za zniewaan jakoby przeszo.

Najbliszym ku, temu powodem byy artykuy Prze-

gldu: »Opinia publiczna«, a zwaszcza »Tradycya i rozwój

dziejowy «. Ten drugi artyku, w którym niezbyt jasno poci-

gnita bya granica pomidzy rozwojem historycznym narodu
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a jego tradycy, nie uwzgldnia znaczenia wyrazu radycya,

powszechnie przyjtego, i w niektórych ustpach uy caego

sownika najobelywszych wyrazów na jej napitnowanie. Au-

tor mia bezwtpienia na myli tradycye ze i szkodliwe: tra-

dycye pomiatania niszymi, burzliwego sejmikowania, pysza-

kostwa, burd i pijatyk; ale nie porachowa si z tern, e na-

ród pod wyraz tradycy podciga »swych myli przdz
i swych uczu kwiaty*; e w niej widzia »koció pamitek«.

Trzeba wic byo powiedzie i o tradycyi dobrej, o tradycyi

XV i XVI stulecia, o tradycyi sejmu czteroletniego. Autor

tego nie zrobi; lecz sowem ostrem, namitnem, niepowci-

gliwem chosta tradycye wogóle, przeciwstawiajc jej rozwój

historyczu}', który przecie nie obejmowa tej sfery poj,
jaka si miecia w tradycyi, a natomiast z koniecznoci da-

wa miejsce i takim pogldom, jak: biada zwycio-
nym, sia przed prawem...

Ta okoliczno, w poczeniu z odmiennem troch poj-

mowaniem rodków szerzenia nowych poj, zrodzia rozdwo-

jenie w szeregach pozytywistów.

Istniejce od r. 1865 czasopismo p. n. Opiekun domoivy,

po dawniejszych zmianach, przeszo w kwietniu 1872 r.

w inne rce (Henryka Perzyskiego) i stao si organem tak

zwanej » umiarkowanej* partyi postpowej. Ta »umiarkowana«

partya, z której Przegld szydzi tak, jak z zachowawców,

lub wsteczników, postawia sobie za cel, nie dranic braci

starszej zbyt ostremi przymówkami, stajc w obronie » rozu-

mnie pojtej* tradycyi i unikajc kracowoci, szerzy zasady

postpowe ze szczególnem uwzgldnieniem zagadnie wycho-

wawczych, w myl przekona wygoszonych w artykule:

»Dom i Szkoa«. Opiekun domowy, do którego przeszli nie-

którzy dawniejsi spópracownicy Przegldu i z którym Niwa
chtniej, ni z Przegldem, si czya, mia chwile powodze-

nia, by chwalony przez »star pras«; ale trwao to niezbyt

dugo. Rok 1872 i 1873 stanowi epok najwietniejsz

"w jego rozwoju, kiedy tu pisali artykuy: Julian Ochorowicz,

Jan Maurycy Kamiski, Gustaw Doliski, Antoni Gustaw

Bem, Aleksander Gowacki, Adolf Suligowski, Bronisaw Zna-



towicz, Karol Dunin, Jan Jeleski i inni. Redakcya jego po-

wzia myl doskona wydania Biblioteki wychowawczej yN 25

tomach, obejmujcych systematyczny kurs caej edukacyi re-

dniej. Plan ogoszono, przystpiono nawet do wykonania; ale

wydawnictwo, z powodu braku funduszów, skoczyo si na

ogoszeniu siedmiu ksiek: 1) Co wychowanie z dziecka zro-

bi moe i p07vinno; 2) Nauka o rzeczach Henryka Wer-
nica; 3) Gimnastyka przez S. Majewskiego; 4) Nauka czyta-

nia J. M. Kamiskiego; ^) Jak uczy historyi ^rz^z I. Bo-

czyliskiego; 6) Ksika do czytania; 7) Pierwsze praktyczne

zazna-jomienie si ze wiatem zwierzcym przez Bronisawa

Rejchmana. Dalsze losy tego pisma byy dosy smutne: ule-

gao ono rónym przeksztaceniom, przechodzio z rk do rk,

nastpnie nabyte zostao przez M. Orgelbranda i upodobnione

do innych czasopism illustrowanych pod nazw Tygodnika

powszechnego ; w kocu za, zostawszy wasnoci Wiktora

Czajewskiego, prowadzone licho, upado w r. 1888.

Pomimo jednak tego wystpienia w obronie tradycyi » ro-

zumnie pojtej « nie ustao posdzenie postpowców o plwa-

nie we wasne gniazdo, poniewa modzi istotnie nie chcieli

by bawochwalcami przeszoci i uwielbia bezwzgldnie

wszystkiego, co dawne, dlatego tylko, e mino.
Z tem posdzeniem poczyo si drugie: o brak czci

dla ideaów narodowych. Postpowcy, od pocztku swojej

dziaalnoci dziennikarskiej, cigle zachcali do trzewego pa-

trzenia na rzeczy, do pracy powolnej, mrówczej, organicznej,

a byli przeciwni wszelkim gwatownym wybuchom chwilowej

energii, po której nastpowaa apatya, upadek na duchu. Nie

mogli si pod tym wzgldem wyraa jasno, kryli usta-

wicznie w sferach ogólnikowych, mówili duo o dobrobycie

materyalnym i troszczyli si o jego podniesienie. To wywo-

ao w j-^^r^g^/r^j/^ niech
;
przezywano tu postpców ironicznie

»trzewymi «, za co naodwet od mtodtj prasy dostali przy-

domek > pijanych «. atwo potem przyszo oskarenie o wy-

czn dbao wzgldem ciaa, z pominiciem potrzeb ducho-

wych, ze wzgard dla wszystkiego, co jest idealnem i L p.
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W kocu zjawio si zastosowanie tego ogólnego zarzutu do

kwestyi narodowoci.

Artyku p. n. Marzenia, pomieszczony w A77<»/V' (r. 1872,

Nr. 17) da punkt oparcia dla tych podejrze i posdze.
Autor (Mcisaw Godlewski), biorc pochop z wiersza poety:

Tyle ycia, co jest w pieni,

Tyle szczcia, co czek przeni

wystpowa przeciw poezyi egzaltowanej i spowodowanemu
przez ni marzycielstwu, które nie pozwala nam widzie J3-

sno pooenia naszego i pracowa z poytkiem dla przyszo-

ci. » Marzyciel — czytano tu — jest bezuytecznym czowie-

kiem; a bezuyteczno — to przeklestwo, tam zwaszcza,

gdzie hasem jest i powinna b3' praca . . . My, pod wpywem
zewntrznych okolicznoci, przywyklimy pozwala unosi si

fantazyi i zbyt czsto udzi si bezpotrzebnie. Brak chci

spojrzenia okiem rozsdku na otaczajce nas warunki istnie-

nia, przecenianie wasnych si wewntrznej doskonaoci, lub

rachuba na szczliwy wypadek i na nieistniejce potgi,

a wreszcie wyczekiwanie lepszych czasów z zaoonemi r-

koma, byy i s, niestet3% podobno potrochu a dotd naszym

udziaem. To te, ile razy spotykay nas gorzkie zawody

i rozczarowania! « Chcc zapobiedz zawodom na przyszo,

trzeba obcina skrzyda fantazyi, pielgnowa rozsdek i, tak

mao u nas upowszechniony, zmys praktycznoci. Wymó-
wiwszy t rad , autor , wiedzc

,
jak u nas atwo le

by zrozumianym i posdzonym o niegodziwe denia, za-

strzega si zaraz, eby go nie uwaano za wroga ideaów.

» Obstajc tak bardzo za pielgnowaniem zmysu praktyczno-

ci, nie chcemy cign na siebie zarzutu, jakobymy za je-

dyny cel ycia czowieka stawiali uganianie si za powsze-

dnim chlebem i potpiali zgór}' wszelkie idealniejsze dnoci,
jakobymj' przeciwnymi byli wszelkim szlachetniejszym pory-

wom. Bez ideaów ndznem byoby ycie nasze, — w to wie-

rzymy, ale chcielibymy, aby owe idealne dnoci, owe po-

rywy, ów zapa, prowadziy ostatecznie do jakiego rzeczywi-

stego celu; by nie tam gdzie w krainach fantazyi i abstrak-
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cyi, ale tu na ziemi, wporód nas, co dobrego zrobiy. Chcie-

libymy, by kady z czonków naszego spoeczestwa mia to

gbokie przekonanie, e lepsze najlichsze zajcie, najskromniej-

sze stanowisko, ale na rzeczywistym wiecie, ni najszczytniej-

sze posannictwa i najwzniolejsze czyny, ale tylko w sferach

marze spenione <\

Próne byy wszelkie ostronoci. Zastrzee rozumie
nie chciano. Stara prasa rozdara szaty z ubolewania nad

pojawieniem si w Xmie tego artykuu, tak niewinnego, tak

spokojnego, tak umiarkowanego. Nawoywanie do praktyczno-

ci w zapatrywaniu si na sprawy spoeczno-polityczne, nie

tylko nie znalazo odgosu, ale umocnio zachowawców w tem

przekonaniu, e pozytywici i postpowcy — to ludzie, którym

w^szdzie bdzie dobrze, gdzie znajd dobrobyt materyalny.

Sztandar utylitaryzmu, pod którym wypowiedziano walk zu-

dnym i zgubnym urojeniom, wzito za znami odstpstwa.

Niwa, chcc sobie poprawi opini, wydrukowaa a
dwa artyku}' o ideaach (r. 1873), gdzie dowodzono, e z po-

stpem wiedzy i ze wzrostem dobrobytu wszelkie wysze
aspiracye czowieka nietylko nie nikn, ale si rozszerzaj,

staj si janiejszemi, bardziej okrelonemi i atwiejszemi do

urzeczywistnienia, tak, e owo pamitne narzekanie na kon-

trast zimnej rzeczywistoci i ideaów powoli zamilkn moe,

zamilkn powinno.

Nic to w^szystko nie pomogo. Raz ferowany wyrok po-

zosta w caej swej mocy i zaciy nad dalszem istnieniem

pisma. Niwa zakoczya pierwszy swój wojowniczy i pozy-

tywny okres istnienia dwoma artykuami o tolerancyi prze-

kopi, w których, w imi swobody sowa, domagaa si, eby

wolno byo kademu wypowiada myli dce do owiece-

nia spoeczestwa, eby wolno byo dysputowa o rzeczach

wanych, interesujcych spókrajowców, bez naraenia si na

insynuacye krzywdzce, na posdzenia, które bol i odbieraj

ch do publicystycznej dziaalnoci. Tak niemal pokorn

prob zakoczyli 30-miesiczn dziaalno swoje ci, co, ufni

w przyszo, z nadziej zwycistwa, chcieli wlewa nowe y-
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cie w podstarzae formy spoeczne, co wystpili z hasem:

» Wiedza — to potga !<

Równoczenie prawie z przejciem A^cy pod inn re-

dakcy nastpio wogóle pewne rozczarowanie wród mo-
dych pracowników, pewne ozil)ienie literackiej atmosfery,

pewien ubytek w ruchu ksikowym, omdlenie dnoci post-

powych. Okazao si to na przedsibiorstwach ksigarzów,

którzy zachceni wawym ruchem, jaki tntoda prasa obudzia,

chcieli z niego skorzysta i zaczli wydawa szereg dzie

w duchu postpowym, biorc za wzór szereg odczytów popu-

larnych Holtzendorfa i Virchow'a, tudzie Bibliotek midzy-

narodow. Wzili si jednak do tego zapóno, wanie wtedy,

gdy ruch postpowy zacz sabn. Wydali tedy przekady

ledwo 1 2 owych odczytów i 6 dzieek z Biblioteki midzy-

narodo7vej. Dzieka te s nastpne: i) Woda, jej ksztaty

i przeobraenia jako oboki i rzeki, lód i lodniki — przez J.

Tyndalla, przekad Karola Jurkiewicza. 2) Zasada zachowania

energii — przez Balfoura Stewarta, przekad Wadysawa
Kwietniewskiego. 3) Ruchy zwierzce czyli: chodzenie, lata-

nie i pywanie, wraz z rozpraw o aeronautyce — przez J.

Bell Pettigrew'a, przekad Feliksa Franciszka Nawrockiego.

4) Nauka o pochodzeniu gatunków i darwinizm — przez

Oskara Schmidta, przekad Augusta Wrzeniowskiego. 5) Umys
i ciao — przez Aleksandra Baina, przekad F. K. 6) O pocztku

narodów — przez Waltera Bagehota. Na tem musieli ksigarze

przedsibiorstwa zaniecha, gdy si naleycie nie opacao.

Nastpi tedy czas chwilowego zniechcenia, wywoany
owemi insynuacyami i podejrzeniami, tudzie znueniem w bez-

owocnej polemice. Zanim jednak o tem opowiem, zwróci si
wypada w inn stron, gdzie wanie te, najbardziej potpiane

w Warszawie, pogldy na przeszo i na ideay tiarodowe,

wyszy, nie z poród ludzi postpowych, ale z ona zacho-

wawców, i wypowiedziane zostay w sposób nieporównanie

wyraniejszy, a nawet jaskrawszy, bardziej dranicy, anieli

przez pozytywistów warszawskich. Zwolenników tych przeko-

na i ich twórców przyja Warszawa hucznemi oklaskami,

gdy tu z odczytami zjechali . .

.
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Dnoci polityczno-spoeczne mogh- si swobodnie sformuowa po za

granicami Królestwa. — Wpyw wypadków z r. 1866. — Stan poli-

tyczny Galicyi. — Usposobienie umysów. — Wpyw wychodztwa coraz

bardziej maleje. — Czasopisma emigracyjne z r. 1866 i 186". — Po-

wolne tworzenie si stronnictwa zachowawczego. P. Popiel.

—

Czas i Przegld

polski. — Dziennikarstwo lwowskie. — Dziennik literacki i polityczny. —
Gmina. — Teka Staczyka. — Polemika przez ni wywoana. — Gazeta

narodowa. — Dziennik polski. — wit. — Gazeta Lwowska, oraz Przeii'odntk

naukowy i literacki. — Opozycya krakowska. — Kraj. — Dalsza dziaal-

no Staczyków. — rodki przez nich uyte. — Stosunek ich do idei

postpowych. — Po latach dziesiciu. — W. Ks. Poznaskie. —
Owiata. — Przegld wielkopolski. — Tygodnik wielkopolski. — Prawa Ma-

jowe. — Dziennik Poznaski. — Towarzystwo przyjació nauk. — Prusy

Zachodnie. — Gazeta toruska. — Szlsk. — Karol Miarka. — Katolik. —
Ks. Cieszyskie.

Dotkliwa przegrana pod Sadow w poowie r. 1866

zmusia monarchi austryack do szczerego oparcia si na

dobrej woli ludów, w skad jej wchodzcych, a wic do za-

pewnienia tym ludom swobody rozwoju narodowego nietylko

na papierze dyplomowym, ale te i w rzecz)- samej. Wgrzy
wród owych okolicznoci potrafili sobie zapewni cz lwi
przy podziale praw politycznych; inne kraje cesarstwa mu-

siay si wprawdzie zadowoli szczupejszemi koncesyami,

ale miay bd co bd zapewniony samorzd.

I Galicya take otrzymaa wtedy urzeczywistnienie da-

wniejszych obietnic; autonomia zacza istotnie wchodzi w y-



- go —

cie; pozostaoci dawnego giermanizacyjnego kierunku ust-

powa}^; szkoy, urzdy, sdownictwo w polskim jzyku dzia-

alno swoje rozwija mogy; samorzd gminny, lubo wa-

dliwy, bo oddzielajcy dwór od chaty, zosta wprowadzony.

Wanem byo zagadnienie, jak postaw miaa przybra

autonomiczna Galicya wobec Austryi: czy, korzystajc z ustpstw,

ywi dawn wzgldem niej niech; czy te ochotnie i bez

adnej wstecznej myli dba o jej pomylno i wspiera

wszelkie usiowania dce do wzmocnienia zachwianej

potgi?

Zwolenników zbrojnego powstania nie byo wówczas

w Galicyi prawdopodobnie wcale; wychodztwo w drobnej

tylko czstce gosio hasa dawniejsze, w przewanej za —
nakaniao do pracy spokojnej na wszystkich polach mate-

ryalnej i duchowej czynnoci. Oywi si wprawdzie w dru-

giej poowie r. 1866 i w 1867 ruch pimienniczy na wy-

chodztwie: zaczto wydawa to w Brukseli, to w Paryu cza-

sopisma, naturalnie, z tym zamiarem, aeby one na kraj od-

dziayway; ale tak samo teraz, jak i w dwu latach poprze-

dnich, istnienie tych czasopism nie mogo liczy na dugie

trwanie, ani te na wpyw znaczniejszy. Ognisko, zaoone

przez Leona Zienkowicza, zgaso bardzo prdko. Niepodle-

go istniaa wprawdzie duej (od sierpnia i866 do stycznia

1870 r., numerów 136), ale ukazywaa si nader nieregular-

nie, ulegaa czstym zmianom redakcyjnym (Aleksandrowicz,

Edward Siwiski, Stanisaw Jarmund, Józef Tokarzewicz,

Aleks. Frankowski), a nie reprezentujc adnej wycznej

opinii politycznej, nie znajdowaa odgosu silniejszego ani na

wychodztwie, ani tern bardziej w kraju. W duchu ultra-de-

mokratycznym wydawane byy dwa pisma: Glos wolny

i Sprawy towarzystwa demokratycznego. Ksia publikowali

Wiar, czc najcilej polsko z katolicyzmem. Józef To-

karzewicz, popierany przez kilku »chopów litewskich «, ogo-

si w r. 1867 »za grosz zebrany kosztem dni spdzonych

o suchym, literalnie o suchym kawaku chleba«, om zeszy-

tów Gminy, które wywoay wielk wrzaw na wychodztwie

i w kraju, gdy na wstpie samym redaktor jaskrawo owie-
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tli ca przeszo narodu polskiego. Federacy ludów so-

wiaskich uwaa za jedyn podstaw reorganizacyi spoe-

czestwa polskiego; a gmin za wzór, wedug którego mode-

lowa si miaa sowiaszczyzna; w rodkach do przeprowa-

dzenia tego celu by rewolucyonist.

Taki chaos poj wród wychodztwa nie móg si przyczy-

ni do podniesienia wpywu pism ukazujcych si poza grani-

cami kraju, a dawniejsze odosobnione gosy w Galicyi, np.

Walerego Wielogowskiego w wydawanem przeze w Krako-

wie r. 1865 Ognisku, oraz jednego ze spópracowmików te-

go Ogniska, Pawa Popiela List do ksicia Jerzego Lubo-

mirskiego, (roku 1865) o przeyciu si emigracyi, o szkodli-

woci powsta, o potrzebie zajmowania si sprawami kraju

bez adnego na wychodców wzgldu, o koniecznoci szcze-

rego oddania si Austryi,—coraz liczniejszych znajdoway zwo-

lenników, lubo z pocztku gorce wywoyway protesty.

Tak np. Józef Szujski, modj-, ale gony ju wtedy hi-

stor>'k, w LLale, wydawanem r. 1865 przez J. I. Kraszew-

skiego, zgadzajc si na wiele wywodów Popiela, namitnie

wystpi przeciwko bezlitosnemu potpieniu uczestników ru-

chu i przeciw narzucaniu si warstwy arystokratycznej na

przewodnika w nowej dobie rozwoju Galicyi. Wyrazi on

gbok bole nad owem » odbiciem si zdolnych gów i szla-

chetnych serc od ycia i duszy spoeczestwa, które tak anti-

spoeczny, tak peen zjadliwego ostracyzmu, tak zamachowy

pozwoli im wypracowa program, tem zgubniejszy, im scho-

dzc si w tylu pojciach i zapatrywaniach si ze zdrowym

zmysem i poczuciem mas, nieprzyjazne, obce, przeciwne roz-

wojowi naturalnemu, szerzce kótni, zamiast zgody, i w.spie-

rajce rewolucy spoeczn, któr potpi zamierzali, zaj
stanowisko; program, który publicznie posdza kraj o to dzi-

siaj jeszcze, o co dzisiaj ju aden dyrektor policyi z rk na

sercu posdzi nie moe; programat wreszcie, który walczc

po donkiszocku z fantomami spoecznej rewolucyi, chce sta-

wi zastp ludzi swoich, aby kierowali krajem podug inkwi-

zycyjnej jakiej loi des suspects, zapisanej pomidzy wierszami

a odtrcajcej wszystko, co bdzio, ale kochao «. List ten
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zestawi Szujski z blunierstwami Ogniska, wydawanego przez

Wielogowskiego, Ogniska, którego niepreiuimerowanie zali-

czy Popiel pomidzy obdy i winy spoeczestwa, umie-

chajc si gorzko nad list obywateli, którzy poodsyali nu-

mera tego czasopisma. Czy ta lista — pyta Szujski - ma
by pocztkiem czarnej ksigi dla przyszej organizacyi Gali-

cyi, proponowanej przez autora ?<' Nie ma on nic przeciwko

przodkowaniu > warstwy, rozsdnie zachowawczej, stojcej

w rezerwie niby sztab gówny <, ale pragnie j widzie przy

pracy rzeczywistej, mdr, umiarkowan, rozwijajc siy spo-

eczne, godzc i szlachetn, jak jej nakazuje tradycya prze-

szoci, postpow i liberaln, jak jej nakazuje wiek XIX«.

Do czonków tej warstwy woa dononie:
>
Jeeli chcecie by

mami stanu, a nie fantastycznymi przedstawicielami kasty,

—

ludmi praktycznymi, a nie utopistami,— prowadzicielami anie

gwacicielami spoeczestwa, — ludmi owoców a nie ludmi

bezuytecznej pychy,—duchami postpu a nie upiorami reakcyi:

nie suchajcie takich faszywych proroków, jakim jest p. Pa-

we Popiel... Nie macie prawa uywa ostracyzmu, który pod-

daje wam p. Popiel, i mówi: kto si nie zmieci w ciasne

ramy naszego politycznego credo, ten jest przeciwko nam

i tego niszczy bdziemy; bo wasze credo powinno by sze-

rok paszczyzn, na której si zmieszcz wszyscy ludzie

ze zdolnociami i dobr wol... « Ostracyzmowi uledz powinny,

ówczesnem zdaniem Szujskiego, dwa przeciwlege, > zarówno

zgubne bieguny naszego ycia: rewolucya quand mcme i re-

akcya, rozsiadajca si na pobojowiskach, gdzie czu zapach

trupów <; wszyscy inni powinni by wezwani do wspólnej

pracy. -W poczuciu powszechnej winy i powszechnego nie-

szczcia nie sucha nam gosów, dzielcych nas i kryminu-

jcych, nie sucha proroków, którzy milczeli wczoraj, a dzi-

siaj narzucaj nam mdro swoje. Mao nas jest: stamy ra-

zem w zgodzie i mioci, nierozdzieleni midzy sob waniami

o wczoraj, ale poczeni myl o jutrze. Niech nam w imi

boe zaprzodkuj ci, co maj sposobno i znaczenie, niech

posid zaufanie rzdu; kraj tylko zyska moe na tem, je-

eli wezw wszystkich do pracy okoo publicznego dobra,
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jeli zrozumiej wybitne znamiona czasu, jeli pojm, e prze-

szed czas suenia u paskiej klamki, a przyszed czas spól-

nej pracy i wspólnego szanowania si podug zasug i zdol-

noci. Droga p. Popiela wiedzie ich midzy politycznych hi-

pokondryków i midzy powoln3'ch sualców, a stawia ich

w antagonizmie z yciem wiata redniego, z którym, jako

z potg, rachowa si musz; droga nasza zapewnia im po-

parcie, przyja i szacunek ogóu, zapewnia poytek i rozwój

krajowi « (Haso Nr. 89 z 9 listopada 18Ó5 r.).

Wpywowe atoli stanowisko Popiela guszyo takie i t\m
podobne gosy protestu. ywioy zachowawcze i umiarko-

wane, lubo z pocztku nie pochwalay bezwzgldnego ostra-

cyzmu wzgldem ludzi wystpujcych czynnie w dobie le-

dwie co minionej, powoli jednak oswajay si z nim i godziy.

Zacz^y si tedy skupia, zaczy przyzwala na to, aeby po-

rzuciwszy myli rewolucyjne, sta silnie przy monarchii au-

stryackiej, szczerze interesajej popiera, nie tracc, naturalnie,

z widoku spraw krajowych, dla których chciano wszelkie

moliwe korzyci ze swego lojalnego i legalnego stanowiska

wycign, a jednoczenie nie utrudnia i nie zapltywa i tak

ju cikiej a zawikanej sytuacyi rzdu. Wyrazem publicznym

tak zmienionych, w porównaniu z dawniejszemi, pogldów,

sta si adres sejmu galic>'jskiego z grudnia r. 1866 do ce-

sarza Franciszka Józefa, pod wpywem namiestnika Galicyi,

Agenora Gouchowskiego, oraz posa, niegdy rewolucyonisty,

Franciszka Ziemiakowskiego, napisany, gdzie powiedziano:

»Mamy podnoszc serca wiar, e w moc opatrznego prze-

znaczenia i wiedziona dziejów koniecznoci, Austrya, aby

by i silniej ni kiedykolwiek zakwitn, bdzie w we-

wntrznym swym ustroju najmocniejszym wyrazem poszano-

wanej wolnoci, a nazewntrz: tarcz cywilizacyi Zachodu,

praw narodowoci, ludzkoci i sprawiedliwoci. Posannictwo

takie byo naszem przez dugie wieki. Bez obawy wic od-

stpstwa od myli naszej narodowej, z wiar w posannictwo

Austryi i z ufnoci w stanowczo zmian, które twoje mo-

narsze sowo jako niezmienny zamiar wyrzeko, z gbi serc
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naszych owiadczamy, e przy obir, X. Panir, stoimy i sa
chcemy<i^

Przekonania w tym adresie wypowiedziane podzielaa

niewtpliwie caa ówczesna inteligencya galicyjska; ale w ro-

zumieniu i wykadzie szczegóowych jego wyrae zachodziy

wród tej inteligencyi znaczne rónice. Jedni sdzili, e Po-

lakom w Galicyi naley i bezwzgldnie rka w rk z rz-
dem austryackim, jak najmniej nastrczajc mu trudnoci wy-

maganiami narodowemi; drudzy, przeciwnie, utrzymywali, e
w stosunku do monarchii austriackiej naley gównie i prze-

dewszystkiem ka nacisk na potrzeby krajowe, nigdy nie

zapominajc, e Galicya — to tylko czstka narodu; jedni

wic byli wyznawcami tak nazwanej polityki utylitarnej, dru-

dzy — polityki zasadowej. Zwolenników pierwszej polityki

któr przeciwnicy nazwali »tacem midzy jajami*, najwicej

liczono w Galicyi zachodniej; punktem cienia dla nich by
Kraków; zwolennicy drugiej, pomawianej stale przez antago-

nistów o zachcianki rewolucyjne, rekrutowali si z Galicyi

wschodniej, a Lwów stanowi gówne ich ognisko literackie.

Przeciwiestwo to dwu czci Galicyi uwydatnio si zarówno

w yciu politycznem, w sejmie, jak niemniej i w dzienni-

karstwie.

W Krakowie oddawna ju, bo od listopada 1848 r., wy-

chodzi dziennik polityczny p. n. Czas, który wprawdzie ró-

nym podlega przewrotom pod wzgldem kierunku poli-

tycznego, ale który zawsze by najlepiej widziany przez stron-

nictwo zachowawcze, a wskutek dbaoci o dobór artykuów,

o pewn godno, o jzyk czysty i styl poprawny, wogóle

liczony by do najlepszych naszych gazet. Umia on przez

czas dugi do zrcznie lawirowa wród sprzecznych z sob
prdów, rzadko kiedy dajc do poznania jasno i wyranie,

dokd zmierza. Okazao si to szczególniej w cigu wypad-

ków r. 1863 i bezporednio po nich. Powoli jednak, pod

wpywem monych osobistoci, Czas z republikanina do
czerwonego zacz si przemienia w monarchist a surowego

stronnika porzdku, i w tym charakterze zosta w r. 1866
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organem zachowawców, pragncych najcilejszego zwizania

interesów Galicyi z interesami monarchii austryackiej.

Obok Czasu stan w tyme szeregu Przegld polski,

pismo miesiczne, zaoone w przededniu bitw}-^ pod Sadow
przez grono ludzi, co przyjli przynajmniej czciowo pro-

gram, uwaajcy za rzecz konieczn wyj ze stanu bezczyn-

nej nieufnoci wzgldem rzdu austryackiego, pogodzi si
z istniejcym stanem rzeczy, aeby powoli, na drodze kon-

stytucyjnej, wywalcza coraz szersze dla narodowoci polskiej

prawa. Do redakcyi weszli: wspomnianj^ ju poeta-historj^k,

przed 7 miesicami, autor tak silnej przeciw Popielowi prote-

stacyi, Józef Szujski; oraz, nieznani jeszcze wówczas, a póniej

szeroko wsawieni: Stanisaw hr. Tarnowski i Stanisaw

Komian.

Oba te pisma z pocztku si róniy w niektórych

szczegóowych pogldach, miay przecie wspólne przekona-

nia religijno-polityczne. Charakter>^zowao je i charakter}'uje
dotj^chczas wyznawanie zasad konserwatywnych, cile po-
czonych z gono proklamowanym stemplem katolickim. Ta
wszake zachodzia zrazu midzy niemi rónica, e Czas by
katolickim a do ultramontanizmu, bezwzgldnie chwali

wszystko, co si dzieje przez duchowiestwo, ubolewa nad

zniesieniem wadzy wieckiej papiea i mia bardzo wyrane
skonnoci arystokratyczne; Przegld za spaja wprawdzie

równie pojcie narodowoci z pojciem katolicyzmu, sdzi
jednak, e w dzisiejszych czasach nie mona nawraca ludzi

do religijnoci sposobami redniowiecznemi; std te przez

znanego arliwca, Zygmunta Goliana, wszyscy redaktorowie

Przegldu nazwani zostali moderantami, którzy sprawie Ko-

cioa bardzo le si zasuguj; nadto Przegld, w pocztkach

przynajmniej, przyznawa si wyranie do idei demokratycz-

nych, i to przez usta Stanisawa hr. Tarnowskiego (Przegld

polski, r. 1867, t. IV, str. 406).

Nie te wszake cechy zwróciy gównie uwag na stron-

nictwo Przegldu, lecz wygaszane przeze pogldy poli-

tyczne. W sformuowaniu ich najwikszy mia udzia Józef

Szujski. Przez cae pierwsze pórocze by on tu sprawozdawc
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wycznym z ruchu iiaukowo-literackiego; a czy to rozbiera

dzieo Soowjewa o upadku Polski, czy pisa o Staszycu,

jako o patryarsze demokracyi polskiej, czy o obrazie Matejki

> Rejtan «, cigle mia na pamici cel publicystyczny wyra-
nego zaakcentowania wewntrznych przyczyn rozstroju Polski

i potrzeby dwigania si za pomoc wasnej wytrwaej pracy.

W pocztkach r. 1867 ogosi broszur, bdc skupionym

i streszczonym wyrazem tak wasnych, jak i caej redakcyi

Przegldu polskiego opinij, broszur programow, na któr
odtd stronnictwo krakowskie zawsze si powoywao. Miaa
ona napis: » Kilka prawd z dziejów naszych ku rozwaaniu

w chwili obecnej < i .skadaa si z dwu czci: historycznej

i pviblicystycznej. W pierwszej przebiega autor w krótkoci

dzieje ostatnich wieków Rzeczypospolitej i podawa przy-

czyny jej niedomagania bez »upiksze« i »bdnego histo-

rycznego liryzmu<, a w drugiej prawdy, zdobyte okropnem

dowiadczeniem, przedstawia jako drogoskazy dziaania pra-

ktycznego. Wykazywa, e ówczesny stan spoeczestwa na-

szego by wynikiem dawniejszego politycznego rozwoju, e
.spiski i powstania byy objawami analogicznemi z konfede-

racyami i rokoszami, e naley raz stanowczo zerwa ze

sprzysieniami, które ostatecznie wszelk utraciy podstaw
wraz z powszechnem usamowolnieniem i uwaszczeniem cho-

pów, e potrzeba si chwyci pracy mozolnej dla wzmocnie-

nia organizmu narodowego, e nieodbit jest koniecznoci,

aeby warstwa przodkujca, t. j. suma tych wszystkich w doj-

rzaym wieku obywateli, którzy o sprawach tych maj wyro-

bion opini, a swojem stanowiskiem, prac, inteligency, ma-

jtkiem, wpyw wywiera mog, utworzya pewien »rzd mo-

ralny «, dla powstrzymania zachcianek niedojrzaych.

Tak sformuowany program przyjty zosta w Galicyi

z niemaem uznaniem, nawet we Lwowie. Gazeta Narodowa,

najpopularniejszy wówczas dziennik w Galicyi wschodniej,

wbrew zreszt swoim poprzednim i póniejszym pogldom,

óazwaa wywody Szujskiego »prawdziwemi brylantami, do-

bytemi ze skay dziejowej na poytek dnia powszedniego «.

Dziennik Literacki, zostajcy w r. 1867 pod redakcy Juliu-
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sza Starkla i Tadeusza Romanowicza, a majcy wtedy tro-

skliwie prowadzony dzia polityczny, pisa si równie na

wiksz cz uwag Szujskiego, zarówno histor>'cznych, jak

politycznych; twierdzi, e hasu polityki interesu nazewntrz,

a polityki spoecznego uporzdkowania si wewntrz, on sam

jest wiernj'; tylko protestowa przeciwko wymylonemu przez

autora liberum conspiro, utrzymujc, i wyznawców takiej

zasady w kraju nie ma wcale (w czem mógby si by powoa
na wasne sowa Szujskiego, wypowiedziane r. 1865 w Ha-

le), protestowa take przeciwko pogldowi zawartemu w na-

stpnych zdaniach: »Jakkolwiek jest forma rzdu, jakikol^

wiek jest skad spoeczny, czynniki te dwa istnie i zgodnie

ze sob dziaa musz, jeeli naród ma kwitn. Jeeli bd
w zgodzie, kada forma rzdu bdzie dobr i kady ukad

spoeczny dobrym. Jeeli przestaj by w zgodzie ze sob,

znak to, e co w ukadzie spoecznym lub rzdzie jest sa-

bego i zepsutego, e jest grzech przeciw prawom boym
w jednym i drugim, i wtedy to rozpoczynaj si zwykle du-

gie straszne wieki wewntrznych burz, okropnych katastrof,

które opatrzna rka wiedzie do katastrofy sprawiedliwo wy-

mierzajcej*. Zaznaczajc nadto, e trudno w Galicyi polemi-

zowa z ludmi stojcymi na stanowisku Szujskiego, »gdy
oni mog wypowiedzie wszystko jasno, podczas gdy opozy-

cyi trudno naleycie rzecz wyczerpn«, stara si Dziennik

literacki i polityczny wykaza potrzeb opozycyi, aeby zwo-

lennicy programu zgody z Austry nie zapominali, e s
przecie Polakami. Mówic o » godnoci narodowej «, Tadeusz

Romanowicz twierdzi, e tylko polityka majca na celu jej

obron jest rzeczywicie utylitarn, jak to okazali Wgrzy
i Czesi; a Juliusz Starkel, piszc o opozycyi, dowodzi jej

koniecznoci i poytku, w tem przypuszczeniu, e wszystkie

stronnictwa, jakkolwiek w pojmowaniu drogi postpowania

róni si z sob, wychodz przecie ze wspólnej zasady ca-

oci i nietykalnoci narodu.

Te i tym podobne zastrzeenia wywoaa broszura Szuj-

skiego w Galicyi; ale na emigracyi, odsdzonej przeze sta-

Z«HT« Ul. fOlS- 7
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nowczo od prawa narzucania si narodowi, oraz w pismach

poznaskich, pomówiono jej autora o odstpstwo.

Szujski wraz ze swem stronnictwem zastraszy si tym

gromem nie da, lecz odwanie stan do walki.

Pocztkowo z moliwym spokojem odpowiada na na-

paci lub poddawa krytyce objawy sprzeczne z zalecan przez

siebie polityk. W artj-kule p. n. »Dwie odpowiedzi <, obja-

niajc program zawarty w broszurze, zaznaczy midzy in-

nemi obowizki patr>'ot3- wród ówczesnych okolicznoci.

»Czy mamy powiedzie — pisa tu — e naród, chociaby

dugo uciniony, nie utraci warunków niepodlegego bytu,

jeeli zamiast W5^czerpa si w nieustannej ekspektoracyi swo-

ich uczu, umia skupi si w sobie i rozkorzeni niby ziarno

przydeptane stop szatask? Czy mamy wskaza przykady

Wgrów i Czechów, tych Czechów, którzy si odrodzili

z kilku gazek bluszczu, rosncego na star\ch ruinach,

a dzisiaj zawstydzaj nas prac okoo ludu i narodowoci?...

Chcc nowe rozpocz ycie, nie trzeba miary patryotyzmu

bra z czasów, kiedy spoczywa w pieluszkach, kiedy idea

niepodlegoci bya anioem stróem modego pokolenia, wio-

dcym go za pomoc samych marze i natchnie w ycie

powicenia i mczestwa, kiedy wielko i szczytno idei

zalepiaa nas na braki rzeczywistoci. Dzisiaj patryotyzm ma
pochmurzone od cierpie czoo, schylone od nadmiaru boleci

barki. To ju nie mody, to stary patryotyzm, który tyle ty-

sicy widzia gincych przed sob, który widzi szalony poar,

posuwajcy si coraz dalej w dziedziny ojczyste . . . Taki pa-

tryotyzm przypuszcza dyskusy, bo ze sfery uczu i przeczu,

ze sfery teorjd i ogólników, musia on, pod wag strasznej

rzeczywistoci, przej w sfer rozumu i praktyki, musia si

nauczy roztropnoci*.

Wezwanie atoli do dyskusyi nie przynioso spodziewa-

nych wyników. Do nowego pogldu na zadania narodowe

trudno si byo w takiej mierze, jak tego chcia Szujski

i Przegld polski, naama umysom wychowanym wród

wstrznie i dranionym poowicznoci koncesyj rzdu au-

stryackiego; przywyknienie do odmiennych ni dawniej wy-
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znawane przekona przychodzi zwolna, a poczone jest

z cierpieniem. Antagonizm pomidzy Galicy zachodni
a wschodni, pomidzy Krakowem a Lwowem, z pocztku
nowego okresu niezbyt racy, zwiksza si z kadym nie-

mal miesicem. Win tego rozamu przypisuj zwolennicy

Przegldu polskiego wycznie brakowi rozumu politycznego

w dziennikarstwie Iwowskiem, nie chcc uzna, e i jtrzce
postpowanie publicystyczne stronnictwa krakowskiego wcale

si nie mogo przyczyni do agodzenia zadranionych i za-

ognion5'-ch stosunków.

We Lwowie rzeczywicie nie zdoao si utrzyma pi-

smo
, które dzielnie reprezentowao polityk pojednawcz

z silnym naciskiem na zachowanie godnoci narodowej, a przy-

tem szerzyo pojcia postpowe. Dziennik literacki i poli-

tyczny, który z wielkim taktem sztandar takiej polityki wy-

wiesi, starajc si o wyrobienie i ustalenie przekona demo-

kratycznych, ale nie rewolucyjnych, a wskazujc w mieszcza-

stwie ywio, na którym w dziaaniu praktycznem oprze si
naley, musia, z Nr. 45 roku 1867, wykreli dzia poli-

tyczny ze swych rubryk. Wprawdzie powstao zaraz pismo

polityczne Gtnina, redagowane przez Tadeusza Romanowicza

w tyme duchu i kierunku, co poprzednio Dziennik literacki

i polityczny, ale pismo to nie utrzymao si dugo.

Rej wodzia we Lwowie Gazeta Narodowa, zwykle Na-

rodówk zwana, pod redakcy Jana Dobrzaskiego. » Przecho-

dzia ona najrozmaitsze koleje — e uyj sów Kraszew-

skiego — pado pod ni wiele rumaków zajedanych przez

niezmordowanego jej redaktora, którj' mimo wrzawy, krzy-

ków, niesmaków, procesów, nieprzyjació i przyjació swych

—

^yj^) a gazet sw ulepszy znacznie, uczyniwszy j Monito-

rem entuzyazmów i lojalnoci wieej kraju... Narodówka —
dla swego tytuu trzymaa z rónemi partyami i opiniami,

zawsze mniej wicej narodowe barwy noszcemi, schlebiaa

zrcznie wszelkim roznamitnieniom opinii, przerzucaa si

nieraz z jednego kraca na drugi, miewaa chwile, w których

redakcy jej zdawaa si, sdzc z owoców, zoon z god-

nych studentów, miewaa artykuy najdziwniej nieudolne,

7*
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najlichsze; — zbawiao j, e plwaa miao na wsze strony,

tuka piciami silnie, a krzyczaa po karczemnemu... Mimo
te wszystkie w niej wady, bio w niej jakie ttno ycia; —
pi niekoniecznie wprawnie trzymaa pióro, wrzawa nie-

zawsze bya wymown, a rzadko kiedy przyzwoit, ale hul-

tajka... opryskliwa i za... ya... NarodÓ7vk nazwa-by mona
schorowanym defektowym (delicta jiwcntiitis), kalek nie-

znonym dla rodziny i ssiadów, bez taktu, bez godnoci,

bez konduity... krzykliwym, gderliwym, ale ywuszczym... mó-

wic z rusiska. Siedzi ten paralityk pó dnia w fatersztulu,

krzyczy, aje, zyma si, ludzi pdza, cay dom trzyma na no-

gach. Wszyscy go przeklinaj, poczwszy od ony i dzieci,

nikt go nie ma za wielk rzecz, pluje na, kto chce i raczy

— a — niewiedzie czemu — gdyby to utrapienie ubyo,

prónia-by po niem zostaa. Galicya jest prawie caa zgodn
w tem, e panowaniu Narodówki nad ni koniec-b}^ pooy
naleao; wszyscy si na ni zymaj, ubolewa kady, i tak

maej wartoci i od siekiery redagowany dziennik przyznaje

sobie prawo reprezentowania kraju: tymczasem wszelkie

usiowania do wyrwania mu z rk bera byy i dugo bd
nadaremnemi«.

Wanie w czasie tego samowadztwa Gazety Narodo-

wej, kiedy inne czasopisma polityczne we Lwowie ju, albo

jeszcze, nie istniay, redakcya Przegldu polskiego powzia
myl uycia na przeciwników swoich, których gównie we

Lwowie widziaa, broni ostrej, broni szyderstwa i satyr>'.

Z tej myli urodzia si w roku 1869 Teka Staczyka, co

przedstawicielom stronnictwa krakowskiego nazw Staczy-

ków nadaa. Teka ta, tak rozgona wród spoeczestwa na-

szego, bya pamfletem politycznym, w formie listów napisa-

nym, w którym, z gryzc nieraz ironi, malowano chaos

poj, gorczk uczu, lepy a rzutny patryotyzm, zasadzajcy

si na manifestacyach, demonstracyach i napuszonych fraze-

sach, gdzie nie tyle mio kraju pomienna, ile nizka mio
wasna, gonienie za popularnoci, upojenie si dymem sów
— wyraz swój znajdoway. Charakterystyka ostra i zjadliwa

uosobionych ywioów ruchu, zwaszcza we Lwowie, który
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w pamflecie nosi nazw Tygrysowa, nie jest artystycznie wy-

koczona, ale silna aktualnoci, tem, e chwytaa rysy na

gorco i dopiekaa nimi tak zwanym warchoom. Poloniusz

szambelan, zwolennik istniejcego ministeryum bez wzgldu
na jego postpowanie; Sycyniusz, trybun tygrysowski, plotcy

trzy po trzy o wielkiej polityce narodowej, wyznajcy gono,
e do ludu niema co przemawia rozumnie, ale potrzeba a-

pa na wyobrani, rozpalajc j a do bkitu, utrzymujcy,

e demonstracya jest gimnastyk, któr si masy wprawiaj

do trudnych i niebezpiecznych skoków, a dziaajcy tylko dla

wywyszenia si z pobudek nizkiego egoizmu; Brutusik eks-

minister, który nie móg zda egzaminu z aciny i greckiego,

a ju nieraz zaway ciko na szali losów narodowych, ma-

jcy w zanadrzu tysice programów, najniezawodniej wiod-

cych do... zguby, a wedle niego — do zbawienia kraju; Libe-

ryus.z Bankrutowicz, kandydat do parlamentu, który w zwizku

z rzdem widzi tylko korzystne interesa bankowe, kolejowe

i t. p.; Aldona, kobieta polityczna, upojona widziadami wa-

snej imaginacyi, i mczenniczka, dramatyzujca swoje cierpie-

nia w antraktach pomidzy jednym romansem a drugim: —
wszystkie te i inne postaci napitnowane zostay tak ogni-

stemi cechami, a tak interesoway spoeczestwo galicyjskie,

które na nie wasnemi patrzao oczyma, e niepodobna, aeby

nie zrobiy wraenia. Jako zaraz po pierwszych ustpach Teki

pojawi}' si, w pismach lwowskich zwaszcza, gorce przeciw

niej wycieczki; oburzenie znacznej czci inteligencyi, w po-

czuciu lub przekonaniu, e przez Staczyków zniewaon zo-

staa wita sprawa, byo bardzo wielkie. To jednake nie

zniechcio autorów (jest to bowiem robota skadana), którzy

z wiksz jeszcze werw doprowadzili do absurdów wszystkie

hasa przeciwnego obozu, dowodzc, e prowodyrami polityki

ruchu byli albo ludzie ograniczeni, nie rozumiejcy sami tego,

co gosz, a tem bardziej nie znajcy pooenia kraju, — albo

te ludzie li i przewrotni, co chcieli, kosztem choby kraju,

osoby swoje na wierzch wydwign. Ruch z roku 1863 zo-

sta tu stanowczo i bezwzgldnie potpiony; autorowie wysa-



dzili si, aeby go jak najczarniejszemi barwami odmalowa.
To podnioso zajado przeciwników do ostatecznoci.

Jeden z autorów Teki, Stanisaw lir. Tarnowski, odpie-

rajc napaci gazet lwowskich, napisa artyku p. n. Sumien-

no dzienników i dziennikarzy, w którym objani, jakich to

rodków uywali przeciwnicy Przegldu dla zohydzenia jego

redakcyi. Sowa te warto przytoczy, gdy one, po czci
przynajmniej, mog by zastosowane i do tej polemiki, jak
w Warszawie przeciw nowym dnociom modziey podno-

szono. » Wyciganie faszywych wniosków — powiada Tar-

nowski — faszywe przedstawianie osób i rzeczy, poprostu

mówic: potwarz i oszczerstwo, s nieledwie grzechem co-

dziennym naszego dziennikarstwa. Kied^' kto jest naszym

przeciwnikiem, lub nieprzyjacielem, nie próbujemy pokaza

jemu, ani drugim, e i w czem si myli; wybieramy drog
krótsz i atwiejsz: mówimy, e co robi, robi za pienidze,

albo za order, albo za obietnic stanowiska, albo za nadziej

wadzy. Wystarcza gosowa nie podug myli tego, lub owego

dziennika, — wystarcza zgani, co on popiera, lub pochwa-

li, co gani, eby jutro plun ci kto w ocz}^ e zalepiony

w galicyjskim konserwatyzmie nie jeste Polakiem*. Nie-

susznie tylko Tarnowski zarzut ten wystosowa wycznie
do gazet lwowskich; powinien by pamita, e i Czas nie

dawniej jak w r. 1865 nie waha si za porednictwem pióra

Lucyana Siemieskiego przeciwko niemiemu sobie czowie-

kowi, Janowi Dobrzaskiemu, uy równie nikczemnego

oszczerstwa. (Zob. Dziennik Literacki, 1865, Nr. 11 i 15).

Dalej, przechodzc do zarzutów czynionych redaktorom Prze-

gldu, Tarnowski powiada: »Jestemy, zdaniem naszych ko-

legów, w dziennikarstwie alarmistami, którzy dzwoni na

gwat bez powodu, jestemy tchórzami, których szelest lici

przeraa; jestemy wreszcie denuncyatorami ; jestemy graba-

rzami rozmiowanymi w miertelnej twarzy kraju i chccymi

zrobi z niego mumi«. Nastpnie przedstawia ju wprost,

nie pod mask, zapatrywanie si swoje na rok 1863: »L-

kamy si wszystkich ruchów lekkomylnych; bo wiemy, e
nie spodzi dziecka czowiek, który si systematycznie niszczy
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samogwatem, a nie czem innem, jak polityczn onani, pon-
nem W3^zuciem si z si ywotnych, grzesznem marnowaniem

szpiku wasn3xh koci, s nieudane, niepodne peryodyczne

ruciy i ta mda podliwo ruchu, która si demonstracyami

objawia : A jeeli tak jest, to jaka moe by polityka w Ga-

licyi ? Oczywicie nie inna, jak szczere porozumienie si z Au-

stry i korzystanie umiejtne z tych swobód, które monarchia

austryacka Galicyi zapewnia.

Drug odpowiedzi na zarzuty dzienników lwowskich,

mianowicie Gazety narodowej, jest dwunasty numer Teki

Staczyka, p. n. » Rozmowa pana Piotra z panem Pawem«.
Dosadnie tu, lecz, naturalnie, stronniczo, odmalowano przeci-

wiestwo dwu prdów polit5-cznych w Galicyi: — »Zwa do-

brze — powiada p. Pawe — e dwa tylko zawsze objawiaj

si u nas kierunki i e pozorna walka stronnictw ogranicza

si u nas, niestety, do walki rozumu politycznego z gupot;
niejakiej odwagi cywilnej z tchórzostwem; staoci w zdaniu

z t nikczemn chwiejnoci, majc swój pocztek najczciej

w dz}- popularnoci, czasem w gorszej jeszcze chci zysku

chwilowego; dowiadczenia z zalepieniem i trzewego zapa-

trywania si na pooenie z tym opakanym i zgubnym opty-

mizmem, któr}' obiecuje wiecznie i sobie i innym dopicie

wszystkiego jakiemibd rodkami. Lecz, co jest prawdziwie

upokarzajcem, — oto, e z tej walki rozumu z gupot
i rozsdku z szalestwem powstay u nas dwa systemata po-

lityczne: pierwszy chce przemawia do rozumu politycznego

i obowizku; drugi odzywa si do wyobrani, do sentymen-

talizmu, do nienawici i do namitnoci, a przedewszystkiem

do ciemnoty. Drugi w walce z pierwszym ma u nas nieza-

przeczon wyszo, bo przemawia do tego, co najwicej u nas

jest rozwinitem, — nic wic dziwnego, e tak atwo, tak

czsto i niespodziewanie zwycia. Wszystkie jego zwycistwa

naznaczone s w historyi okropnemi, strasznemi, niepoweto-

wanemi klskami. Otó, w skutek zbiegu okolicznoci, ta pro-

wincya polska wyrzeka si stanowczo tego drugiego zgub-

nego systemu, a postanowia trzyma si pierwszego, czyli

(wyraajc si nie tak górno) kraj, nauczony dowiadczeniami,
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poprostu /.tndrza, a co waniejsza — dotd w leni /mdrze-

niu wytrwa. Tego przebaczy mu nie mog. Od niepamit-

nych czasów bN-o to moe najwietniejsze zwycistwo rozumu

w Polsce, — a wic najwiksza klska dla wszystkich pó-

gówków. A tu raptem pojawia si zaczy coraz liczniejsze,

coraz mielsze i natarczywsze objawy drugiego systemu <.

Organami tego drugiego SN-stemu we Lwowie oprócz

Gazety narodowej, przezwanej przez Stai^^zyków organem

chwiejnoci narodowej, by Dziennik polski, wskrzeszony

w kocu roku i86g przez Henryka Rewakowicza.

Gazet }}arodoiv cigle kierowa Jan Dobrzaski, lite-

rat lich}-, ale publicysta niezmiernie uzdolniony, który ze

wszystkich spraw i ze wszystkich pooe korzy dla siebie

odnie by w monoci. Pomocnikiem jego nader utalento-

wanym, szydersko dowcipnym, by przez czas jaki jeden

z najlepszych humorystów naszych, Jan Lam, dopóki si do

Dziennika polskiego nie przeniós.

Siy zreszt literackie w dziennikarstwie Iwowskiem nie

przedstawiay si zbyt pokanie; brak gruntownego uksztace-

nia, lubowanie si w demokratycznych frazesach bez gbszej

treci, ycie kawiarniane, kozioki polityczne, a w dodatku:

nieumiejtno pisania czystym jzykiem,' sprawiy, e literaci

poszanowania nie doznawali; przezwano ich tromtadratami^

a ich zoliw charakterystyk poda dowcipny Szcziitek, na-

stpnie za Przegld polski, w innym pamflecie swoim, p. n.

Wdrówka po Galiifi, w form dramatyczn ujtym, gdzie

przedstawione s intrj-gi
,
podstpne knowania i wzajemne

gryzienie si dziennikarstwa, które tak fatalnie podziaao na

opini kraju, e >dot3'chczas jest ona jeszcze dzieckiem, które

ma od urodzenia angielsk chorob i wod w gowie, —
wic ani chodzi, ani myle nie moe«.

Z pism literaturze powiconych, po upadlcu Dziennika

literackiego w r. 1870 za redakcyi Wadysawa /Oziskiego,

i po krótkotrwaem istnieniu czasopisma ilustrowanego

Mrówka (1869— 1870), wychodzi w roku 1872 niedugo,

bo tylko przez trzy kwartay wit, redagowany w duchu

umiarkowanego postpu przez P>roiiisawa Zawadzkiego. Oprócz
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samego redaktora, co przewanie artykuy krytyczne z dzie-

dziny dramaturgii i plastyki tu pomieszcza, pisali do witu
gównie autorowie z modego pokolenia, jako to: Micha Ba-

ucki, Adam Becikowski, Alfred Szczepaski, Wojciech hr.

Dzieduszycki, Wadysaw hr. Tarnowski (Ernest Buawa),

Wadysaw hr. Koziebrodzki, Wadysaw Dajsenberg, Wady-
saw Ordon, Wadysaw Beza, Stanisaw Grudziski, Gustaw

Roszkowski, Wacaw Gasztowt.

W duchu za fanatycznie katolickim ogasza odr. 1871

ks. Edward Podolski swój Przegld lwowski, o którego na-

stroju do powiedzie tyle, e mu katolicyzm nawet Prze-

gldu polskiego wydawa si mocno podejrzanym. Dotyka

on zlekka wszelkich przedmiotów naukowych, artystycznych

i politycznych, prowadzi bardzo szczegóow kronik wszyst-

kich objawów religijnych i anty-religijnych, ledzi i po swo-

jemu chosta to, co si z przepisami kocioa, albo jego wy-

kadaczów nie zgadzao. W tem-to czasopimie odezwa si

po raz pierwszy po swojej przemianie umysowej Stefan Pa-

wlicki, krytykujc, niby to powanie, ale w gruncie rzeczy

drwico tylko, teory Darwina (» Czowiek i mapa«). W tem-

to czasopimie ksidz Golian gromi moderantów z Przegldu

polskiego. W tem-to czasopimie, na wzór Veuillota, stawiano

pod prgierz wolnomylne artykuy i ksiki.

Stanowisko obojtne, nie wdajce si w spory, zajmo-

waa Gazeta Lwowska, organ namiestnictwa, która od r. 1873

przesza pod redakcy Wadysawa oziskiego, co w roku

jeszcze 1867 pisywa takie powieci, e sd krajowy lwowski

dopatrywa w nich » zbrodni zakócenia spokojnoci publicz-

nej «, poniewa wystawiay dawny rzd austryacki w zem
wietle. Pod wzgldem literackim podniós t gazet niewt-

pliwie oziski, ale zapewni jej wpywu na spoeczestwo

nie potrafi. Przy niej wychodzi od r. 1874 Przewodnik na-

ukowy i literacki, pismo miesiczne, przemienione z dawniej-

szego » dodatku «, a powicone przedmiotowo pisanym pra-

com z zakresu historyi, gieografii, etnografii, literatury, a nie-

kiedy nauk ekonomicznych i przyrodniczych, — uwaa je
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mona za jeden z najlepszych zbiorów naukowycli, w pol-

skim jzyku wychodzcych.

Z poza granic Galicyi, z Drezna, odezwa si gos naj-

znakomitszego naszego powieciopisarza, Kraszewskiego, pot-

piajcy Staczyków krakowskich, lubo zgoa nie schlebiajcy

ich antagonistom lwowskim. W Omnibusie, wydawanym
r. 1 869, odmalowa on jaskrawemi barwami ogólny stan dzien-

nikarstwa, gównie w Galicyi: »Na có to schodzi powoli

nasza literatura! Dawniej szeregi jej wypeniay si ludmi
ofiary, talentu, istotnego powoania; dzi — zbiegami takimi,

co z godu gotowi rozszarpa rodzonego ojca, bjde z niego

wydobyli sobie kawaek chleba, co wasnego ycia skandale

frymarcz, w których niema ani iskry talentu, ani odrobiny

nauki... Jeden kradnie komedye i przemaskowywuje na scen,

dajc za swoje; drugi tómaczy zapomniane romanse, przeda-

jc je za jenialne utwory wasnej Muzy; trzeci nieostyge

jeszcze zaparawanowe przygody osobiste zamyka w ramy

i podaje dla nauki i zbudowania podobnym sobie. Zaprawd,

takiego kontyngensu brudów, nieudolnoci, takiego napywu

awanturników jeszcze-my nie mieli nigdy. Korespondenci

i wspópracownicy... Czasu i t. p. stanowi w literaturze na-

szej zupenie nowe i smutne zjawisko. Rdza ta zapewne nie-

dugo potrwa, zetrze si to i zniknie, rzucone do rynsztoku...

ale pierwszy raz co podobnego mamy u nas... pierwszy raz

taka haastra literacka mie brudnemi rkami zblia si do

otarza i ci, co na jego stray stoj, tak mao on otarz ce-

ni, e przypuszczaj do, byle czem zapcha karty, kto si

trafi« (III, 30, 31). Gdzieindziej za pisze: » Doskonale po-

równano Staczyka do Miniszewskiego... oba samozwacy re-

formatorowie; zdaje si im, e na wielkich ludzi urosn, gdy

poczciwszym w oczy napluj. Na Boga miego, nie tak si

naprawia naród i reformuje, nie obelgami i ajanin, ale mi-

oci i cnoty tchem, co z poczciwej karty wieje. Gdzie jad

i zo za narzdzie su, tam si onemi narzdziami do-

brego nic nie zrobi . . . Staczyk, cho bazen, ale na królew-

skim dworze y — i bdcie pewni, karci inaczej, nie tyka-

jc brudnemi palcami rzeczy witych...* (V, 9, 10). A cha-
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rakteryzujc mnóstwo stronnictw w Galicyi, powiada: »Strach

zajrze! Czas z kropidem, Gazeta Narodowa ze cierk,

Dziennik koowski z wiechciem na drgu, Dziennik polski

z trzcin o zotej gace. Unia z tonsur, Kraj z swym apa-

ratem fotograficznym, Szczutek z tabakierk pen ciemi-

rzycy, Djabe z oogiem, Przegld polski z bazesk czapk
i dzwonkami Staczykowskiemi — wszystko to miota si,

nawouje do porzdku, aje, pluje, krzyczy, bije... a chaosowi

rady da nie moe« (VI, i6, 17).—W Tygodniu, wydawanym
przez siebie od 1870 do koca czerwca 1871, Kraszewski,

zalecajc gorliwie prac wewntrzn, a potpiajc »polityko-

wanie«, wystpi najgwatowniej przeciw Staczykom i wogóle

przeciw partyi ultramontaskiej, a w ocenie dziaalnoci od-

bywajcego si wówczas soboru powszechnego owiadczy si
wyranie i stanowczo za kierunkiem liberalnym, pragncym
pogodzenia kocioa z dnociami wieku. cigno to na
gromy ze strony ultramontanów i nieprzejednan nienawi
Staczyków.

W samym Krakowie do walki z konserwatyzmem Czasu

i Przegldu stan Kraj, zaoony w roku 1869. Z pocztku,

majc zapewnion}- przez ksicia Adama Sapieh fundusz, do

podtrzj^mania egzystencyi potrzebny, szed on rano i wojo-

wa zapalczywie z klerykaami, wietrzc ich niekiedy, nawet

tam, gdzie nie istnieli, goszc przekonania postpowe, wy-

krywajc propagand lichej a ogupiajcej prostacze umys}^

»literatury jezuickiej*, pozwalajc sobie przedstawia ujemne

stronj' duchowiestwa, krytykujc postanowienia soboru wa-

tykaskiego, a nawet do wyranie przyznajc si do bez-

wyznaniowoci. Micha Baucki, Wadysaw Sabowski, Kazimierz

Chdowski, Mieczysaw Pawlikowski, Ludwik Masowski,

Ludwik Gumplowicz, Adam Becikowski, Wadysaw hr. Ko-

ziebrodzki, Wojciech hr. Dzieduszycki byli spópracownikami

tego pisma, a od drugiej poowy r. 187 i, t. j. po zamkniciu

Tygodnia, duo tu pisywa Kraszewski. Poruszono nawet od-

dawna ju niepiszcego po polsku Edmunda Chojeckiego,

który nadesa do Kraju powie p. n. Prakseda. Teorya

Darwina, pozytywizm, idee demokratyczne i swobodna kry-
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tyka wszelkich kwestyj, nadaway ton Krajowi, okoo któ-

rego grupowao si wszystko, co w Galicyi zachodniej do

obozu postpowego zaHczy si chciao. Rzecz charaktery-

styczna, e tu, w Krakowie, a nie we Lwowie, i po czci
z inicyatywy Kraju powstaa myl wydawania Biblioteki

umiejtnoci przyrodniczych pod redakcy jednego ze spó-

pracowników Kraju, Ludwika Masowskiego. Ogoszono tu:

lyndaWa » Ciepo, jako rodzaj ruchu «, Maksa Muller'a

» Religia, jako przedmiot umiejtnoci porównawczej «, tudzie

jego »Wykady o umiejtnoci jzyka «, Ilaeckcra > Dzieje

utworzenia przyrody >, Lewes'a »Fizyologi ycia codzien-

nego «, Darwin'a » Pochodzenie czowieka i dobór pciowy «,

Wundfa »Wykady o duszy ludzkiej i zwierzcej*. Z tego wi-

dzimy, e dziaalno postpowców w Krakowie nie bya o wiele

mniejsz od czynnoci warszawskich pozytywistów. Lecz dzia-

alno ta nie trwaa dugo. Niektórzy spópracownicy Kraju

skompromitowali pismo rac ignorancy: czste wybryki,

nie w najlepszym tonie przeciw temu, co wród ogóu cze
znajduje, podkopay jego czytelnictwo, a brak funduszu w pi-

mie, przechodzcem z rk do rk, zmusi do zamknicia go

w poowie roku 1874. Równoczevnie i wydawnictwa Biblio-

teki ustay. (Zdramatyzowan w pamfleciarski sposób histor>'

pierwszych losów Kraju nakreli Przegld polski r. 1872

w utworze p. n. ZcUoenie dziennika, komedya bez aktów).

Przez lat par nadaremnie kuszono si od czasu do

czasu zakada pisma z barw postpow (Na dzi, wyda-

wane przez A. H. Kirkora, Szkice spoeczne i literackie, pod

redakcy Kazimierza Bartoszewicza, a nakadem A. Dygasi-

skiego); istnienie ich byo nader chwiejne i krótkotrwae;

fakt ten jednak widzie si daje i w innych wydawnictwach

czysto naukowej treci (Przegld krytyczny. Dwutygodnik

naukowy).

Wida, e dla Krakowa wystarczay dwa pisma: Czas

i Przegld polski. Tu one mianowicie od r. 1870 wziy si

za rce i jednakowemi mniej wicej przejte pogldami i d-
nociami, szerzyy wród ogóu zwolenników swoich prze-

konania zachowawczo-katolickie. Rozwijajc myli zawarte
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w »Tece Staczyka«, Przegld stara si przyzwyczaja umy-

sy do trzewego, a nawet liyperkrytycznego zapatrywania si

na wj^padki najnowsze, umieszczajc bezimienny Dramat bez

nazwy, a zwaszcza list Stanisawa Komiana, z powodu wy-

drukowania tego utworu, nader smutnie, z zaciek nienawi-

ci, a jak twierdzi Komian, »z fotograficzn wiernoci*

przedstawiajcy osob)^ czynne w r. 1863. — A jak na naj-

blisz przeszo, tak i na stosunki obecne patrzya redakcya

Przegldu krytycznie; stanowczo zerwaa »z t szko, która

zamyka oczy na wszystkie nasze bdy i wszystkie zdrono-

ci, z obawy, aby si niemi obcy nie cieszyli «; zerwaa za
z ni » dlatego, e obcy tyle ju zego o nas napisali, i
sam przesad oskarenia ich wszelk straciy warto; i dla-

tego, e tej dobrowolnej cenzurze, krpujcej wszelk uy-
teczno publicystyki «, podda si nie moga i nigdy si pod-

da nie obiecywaa, »bo jest to wzgld bahy i urojony wo-

bec piekcej rzeczywistoci* (Przegl. pols. stycze 1875).

Ju poprzednio w pamfletach dramatycznych: Nasza

autonomia, Wdrówka po Galilei, Staczycy wypowiedzieli

spoeczestwu galicyjskiemu duo gorzkich prawd, wywietla-

jc zamt wyobrae, sobkostwo, lenistwo i nierozum prze-

wodników spoeczestwa, rostrój stosunków. Ale byo to

przedstawione w obsonkach jeszcze pewnych, bez wytykania

palcem osobistoci. W r. 1874 zawrzaa walka jawna nanowo.

Stanisaw hr. Tarnowski w artykule, zatytuowanym Królowa

Opinia zwróci si ju wprost przeciwko demoralizacyi dzien-

nikarstwa lwowskiego, robic mu zarzuty stanowcze a gwa-

towne, odwoujc si do szlachetniejszych skonnoci w na-

rodzie, aeby nie da si wodzi na pasku ludziom, co sobie

wzajemnie podo zarzucali.

Artyku wywoany zosta procesem pomidzy redakto-

rami Gazety narodowej i Dziennika polskiego, procesem gor-

szcym i haniebnym. »Jeeli oba te dzienniki — woa Tar-

nowski — mówi nieprawd, to jak mona przestawa na

pismach, które tak bezczelnie kami?... a gdyby wreszcie,

gdyby (przypumy najgorsze), gdyby oba mówiy prawd?—
czy wtedy nie byoby nad czem zadziwi si i oburza, rk
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zaama ze smutku, a oczy spuci ze wstydu, e takie pi-

sma znOvSi moglimy choby tylko przez :: godziny? — A tu

nie godziny, lecz lata cae znosimy, suchamy, kaniamy si,

ciskam)^ za rce, bawimy si etc. etc, bojc si ostro prze-

ciw nim wystpi, skarci surowo. Jake? kiedy one wted)'

na mnie rzuci si gotowe! a jeeli mio jest przypatrywa

si z bezpiecznego miejsca, jak szarpi drugiego, to samemu
szarpanym by nieprzyjemnie... A e bez a/e nie jest nikt;

e kady móg nie b}^ do roztropnym, albo w czem po-

bdzi, albo poczuwa si do jakiej miesznoci: wic kady,

wiedzc, e informacye i krytyki dziepników nie zatrzymaj

si na granicy jego publicznego zawodu, ale przestpi próg

jego domu i jego prywatnego ycia, dra ze strachu i na

wszystko by gotów, byle jego zostawiono w spokoju. Balicie

si tych dzienników jak ognia, balicie si ich jak ostatni

tchórze i w tern wystpnem waszem dla nich pobaaniu, jak

w niejednym naszym kroku, nawet politycznym, niestety! po-

szukawszy dobrze, na dnie znalazby si jako gówny powód,

strach ! . . . Zajrzyjmy w dzieje delegacyi w radzie cesarstwa

austryackiego i policzmy, wiele to ona popenia bdów,
wiele poytków stracia przez to jedynie, e ogldaa si na

dzienniki i suchaa hase, które one powtarzay hucznie

i gono jak trby, a bezmylnie jak papugi? A gdybymy
od pocztku na takie przesady, na takie frazesy, na takie

przekrcanie i fasze nie byli patrzyli cierpliwie i spokojnie,

wiele mogliby sobie oszczdzi istotnych i cikich szkód po-

litycznych... Tak byo w .sprawach publicznych... A z ludmi ?..

Kto zliczy tych, których dzienniki lwowskie skrzywdziy?

Kogo one nie oszkaloway, nie obrzuciy botem i potwarz?

Kogo nie zrobiy oszustem, zodziejem publicznego grosza,

podym ambitnikiem, zdrajc kraju? Kto przed tymi niepoka-

lanymi by czystym, kto uczciw^ym przed tymi Arystydesami?..

A kto si kiedy za spotwarzonymi uj, kto stan w ich

obronie, kto mia kiedy odwag powiedzie tym dziennika-

rzom, e potwarz — to podo!!!...*

Artyku ten, napisany miao i dzielnie, przyjty zosta

nadzwyczaj dobrze przez ludzi pojmujcych zadanie czaso-
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pimiennictwa w wytwarzaniu i kierowaniu opinii publicznej,

ale wywoa gniewy w dziennikarstwie Iwowskiem, które

w tym wanie czasie zwikszyo si liczebnie, gdy do pism

dawniej istniejcych przybyy dwa nowe, co tydzie wycho-

dzce, wprawdzie przewanie literaturze powicone, ale nie

pomijajce równie kwestyj polityczno-spoecznych. Byy to

mianowicie: Tydzie, pocztkowo pod redakcy Józefa Rogo-

sza i przy wspópracownictwie Lama, jedno z lepszych pism

popularno-naukowych, tudzie sabszy o wiele Ruch literacki,

pod kierunkiem Bronisawa Zawadzkiego. Sztandarem ich,

tak samo, jak i dzienników politycznych, bya demokracya,

wrogo wystpujca przeciw tendencyom arystokratycznym,

gdzie je tylko dostrzedz moga, przeciw tak zwanemu przez

siebie serwilizmowi i konserwatyzmowi Staczyków. Tydzie

nawet przyznawa si do idei postpowych z odcieniem przy-

rodniczym; wielbi Buckie' a, Darwina i gardowa przeciw

klerykaom.

Skorzystao te dziennikarstwo lwowskie z najbliszej

sposobnoci, aeby podburzy przeciwko Przegldowi t war-

stw, której spraw on waciwie by przedstawicielem, t. j.

szlacht. Okoliczno t nastrczy nowy artyku Tarnowskiego

p. n. Porcye, gdzie wykryte byy naduycia szlachty w Ga-

licyi wschodniej; naduycia, które, pod form najmu, zapro-

wadziy uciliw dla ludu wiejskiego lichw szlacheck. Zbyt

popieszne uogólnienie objawów, bd co bd wyjtkowych,

posuyo wybornie przeciwnikom dziennikarskim, aeby pod-

kopa zaufanie szlachty do organu, który, mówic jego sowy,

na sztandarze zachowawczym nie chcia wypisywa hase

szlacheckich bez szlachetnoci.

W ocenie wystpie Przegldu przeciw dziennikarstwu

lwowskiemu i wogóle przeciw uczuciom, przekonaniom i na-

ogom spoeczestwa, potrzeba wyróni tre od sposobu jej

przedstawienia. Sprawa caa podjta bya w myli rozumnej

i zacnej; rozpowszechnienie wskazówki co do nowej drogi

postpowania dla Galicyi byo zasug Staczyków; ale rodki,

uyte przez nich do wdroenia wskazówki tej w umysy, na

cakowite uznanie zasuy nie mog. Chcieli oni rozarzo-
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nem elazem wypali ran, aeby zaraza po organizmie si

nie szerzya. Szujski objaniajc raz dziaalno Przegldji,

powiedzia dobitnie i ostro: ^Jeeli naród polski ma takie

nerwy, e potrzebnej w danej chwili prawdy nie zniesie, e nie

mona mu powiedzie prawdy o jego przeszoci, pooeniu,

wadach, bo gotów wpa w histery, idmy spa i zostawmy

go losowi... « Zdaje nam si, e taki system terapii troch

konowalstwem trci. Niewtpliwie, prawdy przed narodem

kry nie naley, ale wypowiadajc j, potrzeba nietylko by
bardzo a bardzo gboko przekonanym o jej niezawodnej sku-

tecznoci, ale nadto naley j, tak jak w udzielaniu kadego
lekarstwa, zastosowa do stanu organizmu leczonego: w prze-

ciwnym razie organizm moe kuracy odrzuci, w stan stra-

szniejszego rozstroju popa, a w dodatku lekarza znienawi-

dzie. Konsekwency tak uznawa i Szujski, ale wagi do

niej nie przywizywa; widzimy to std, e z lekcewaeniem

traktowa fakt, i Teka Staczyka uczynia cae stronnictwo

niepopularnem. Uganianie si o popularno — utrzymy-

wa— byo »jedn z najgbiej zakorzenionych wad polskich,

wad zabójczych, utrzymujc panowanie gupstwa i zego,

siejc fasz zamiast prawdy na drogi ycia <. Zapewne, gdyby

chodzio o popularno w pospolitem rozumieniu wyrazu,

o t popularno, która nikomu, bezwzgldnie nikomu nara-

zi si nie chce, aeby witym a gnunym spokojem si cie-

szy, która nakazuje nie mie nigdy wyranego zdania, aeby

czyim odmiennym opiniom nie ubliy; to niewtpliwie

o tak popularno ubiega si nie naley, unikanie takiej

popularnoci jest zasug. Ale tu chodzio chyba o co in-

nego, bo o staranie, by napomnienia stronnictwa mogy liczy

na skuteczno. Otó Szujski i pod tym wzgldem adnego

nie chcia zrobi ustpstwa, mówic z oburzeniem: »Jestemy

wic w kraju i spoeczestwie, gdzie patrz nie na rzecz, ale

na form; na wyraenia, nie na myl, wic jestemy w spo-

eczestwie, które mówi: nie chc ci, cho jeste zdolny

i pracowity, bo mi si wydajesz zarozumiay; mówi ci nie

wolno, jak ci myl niesie, bo chocia to prawda, sposób jej

wypowiedzenia mi si nie podoba; gadaj inaczej, to ci znios;
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zdajesz mi si nadto pewnym siebie, nie liczysz si z opini

publiczn; moe ci na to nie pozwala twoje przekonanie, ale

si musisz liczy, musisz podda je opinii, albo fora!« Mona
niewtpliwie z cakiem przedmiotowego stanowiska bole nad

tem, e tak jest, lecz trzeba si przytem zastanowi, e podo-

bny objaw nie przedstawia wcale naszej wycznie cechy, e
owszem jest ogólnie ludzkim, a jako z takim, musi rachowa
si z nim kad}'", kto chce skutecznie na ludzi oddziaywa, musi

si z nim rachowa przedewszystkiem publicysta i polityk.

Kto za tak si zapatr>"wa na stosunek stronnictwa do na-

rodu, jak to Szujski sformuowa, ten mia oczywicie na

myli dyktatur moraln, rzdzc despotycznie. e spoecze-

stwo dyktaturze si nie poddao, dziwi si niepodobna. Std
wyniko bolesne starcie stronnictwa z opini; std ta zajada

polemika, która si nie przyczyniaa do rozjanienia spornych

kwestjj, ale jtrzya tylko umysy i dzielia je na wrogie

obozy w sprawach, które mona byo za spólnem porozumie-

niem przeprowadzi i urzeczywistni.

Równoczenie Przegld sta si rzecznikiem dnoci
ultramontaskich; czy si nimi sympatyi z takimi awan-

turnikami, jak Don Karlos (Wycieczka do obozu Don Kar-

losa, przez Ignacego Skrochowskiego, nominalnego redaktora

Przegldu od r. 1874). W atakach na t stron pisma lwow-

skie miay niejednokrotnie suszno za sob, co musiao si
odbi niekorzystnie i na wpywie Przegldu. To te Tarnow-

ski po dziesiciu latach istnienia tego miesicznika, zmuszony

by wyzna w r. 1876, e stronnictwo Staczyków zostao we
wszystkich punktach pobite; nie zyskao takiego znaczenia,

któreby mu pozwolio rozwin i ugruntowa swoje dziaalno.

W. Ks. Poznaskie, wystawione od dawna na silny na-

cisk giermanizmu, który zarówno ziemi zabiera, jak i jzyk
podwizywa, po wietnej chwili rozkwitu pimiennictwa po-

midzy rokiem 1838 a 1848, popado w pewien rodzaj smu-

tnego przygnbienia, nie pozwalajcego riiu si duchowych
Z«RTS LIT. POLS. 8
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z naleytern rozwin nateniem. Szkoy stay si cakiem

niemieckiemi; wysze, uniwersyteckie wyksztacenie pobieraa

modzie poznaska w niemieckich wszecinicacli; jzyk ule-

ga skaeniu, twórczo nie miaa swobody rozwoju. Uczeni

nauczyciele byli tam wprawdzie: wszake to Szkoa Gówna
w Warszawie i gimnazya warszawskie liczyy znaczn liczb

poznaczyków w gronie swych profesorów; ale wszyscy oni

pochodzili jeszcze ze starszego pokolenia, które, cho w po-

owie, polskie odebrao wyksztacenie. Nowych, modych si

przybywao niewiele.

Katolicyzm, bdc tu w bezporedniem zetkniciu si
z protestantyzmem, z koniecznoci pooenia musia si mie
na baczeniu i z wiksz energi wystpowa, ni gdzieindziej.

Nie naley zapomina, e w Poznaskiem powstao pierwsze

pismo z tendency ultramontask, rozpatrujce wszystkie

objawy ycia spóczesnego z tego przewanie punktu widze-

nia. By niem Przegld poznaski, wychodzcy od roku 1845

do 1865; redaktorowie odpowiedzialni zmieniali si tu nieraz,

ale duch pozostawa ten sam, a wyraa si gównie przez

usta ksidza Jana Komiana. Naturaln tedy byo rzecz, e
dostp poj krytykujcych wszelk powag, a midzy in-

nemi i kocieln, by w Poznaskiem nader utrudniony, po-

mimo e inteligencya miejscowa miaa zawsze pretensy do

reprezentowania najwieszego stanu nauki.

W tym samym duchu, co Przegld, dziaa Tygodnik

katolicki, zaoony w 1860 r, przez ks. Jana Prusinowskiego,

a prowadzony dalej przez ks. Józefa Stagraczyskiego w Gro-

dzisku. Bronic interesów kocioa, wystpowano tu namit-

nie przeciwko ideom wolnomylnym , krytykowano teory

Darwina, ledzono podejrzliwie najmniejsze nawet objawy nie-

ortodoksyi w artykuach Ujejskiego, Libelta, Kraszewskiego,

Kulczyckiego, Olendzkiego . .

.

Próby zorganizowania czasopism naukowo-literackich

chybiay. Ludwik Wadysaw Rzepecki (f 1894) zacz wy-

dawa od I padziernika 1865 r. miesicznik p. n. Owiafa.

Gównymi jego spópracownikami byli: Hilary Koszutski,

Ludwik Gajsler i Franciszek Krajewicz. Pomieszczaa O7viata
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wiele cennych artykuów, zwaszcza z zakresu pedagogiki;

ale dziaalno redaktora b)'a bardzo utrudniona z powodu,

e rzd pruski zabrania nauczycielom, zwaszcza elementar-

nym, nietylko bra udzia czynny przez pisanie rozpraw, ale

nawet poprostu prenumerowa to pismo. W r. 1867 musia
Rzepecki zawiesi wydawnictwo tak po3'teczne.

Na jego miejsce Emil Kierski (f 1874) zaoy w tyme roku

czasopismo histor3Xzno-literackie p. t. Przegld Wielkopolski,

starajc si gównie o szczegóowe zobrazowanie ruchu umj^-

sowego w » wiadomociach literackich, naukowych i arty-

stycznych «. Pisywa tu wielce uzdolniony a mody naówczas,

zmary w r. 1873, historyk Leon Wegner, pisywali E. Bor-

kowski, Wadysaw ada, Aleksander z Miosawia; pomiesz-

cza tu take swe prace Wacaw Aleksander Maciejowski.

Niestety, i to pismo szybko bardzo ustao; wyszed tylko je-

den tom z roku 1867 i jeden zeszyt z r. 1869.

W tym przecigu czasu wpyw duchowiestwa katolic-

kiego zacz traci cokolwiek na powadze, a to gównie z po-

wodu zachowania si ówczesnego arcybiskupa gnienieskiego,

ks. Ledóchowskiego, wobec rzdu pruskiego. W roku 1867

wyda on okólnik do duchownych poznaskich, w którym

zabroni im udziau w j^iu politycznem , mianowicie za
w wyborach zakaza im wywiera jakikolwiek nacisk na wier-

nych, w celu przeprowadzenia, lub te obalenia danego kan-

dydata; a zatem pozbawi Polaków w W. Ks. Poznaskiem

jednej z najdzielniejszych podpór w walce z giermanizmem,

i to w chwili, kiedy rzd pruski wyda rozporzdzenie, by

wszystkie dzieci w szkoach ludow^^h uczono po niemiecku.

Krok ten najwyszego w kraju przedstawiciela wadzy ducho-

wnej poddany zosta surowej krytyce w dziennikarstwie; zna-

leli si, naturalnie, i jego obrocy, którzy z punktu widzenia

czysto kocielnego uwaali to za czyn zupenie uzasadniony.

W kadym razie jednolita poprzednio opinia co do znaczenia

duchowiestwa w naszym narodzie podzielia si, a krytyka

postpowania duchownych ukazywa si zacza jawnie.

Wród takiego to usposobienia umysowego powstaa

w Poznaniu myl zaoenia organu wolnomylnego. Urzeczy-
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wistnij Edmund Callier, jeograf i staroytnik (f 1893), oga-

szajc, w poowie grudnia 1870 r., próbny numer Tygodnika

Wielkopolskiego. Pragn on utworzy jaknajszersze grono

spópracowników i skupi okoo tego czasopisma wszystkie

bardziej utalentowane umysy polskie. Udao to mu si

w znacznej czci. Potrafi on przedewszystkiem zjedna dla

Tygodnika siy miejscowe, powoujc do spóudziau zarówno

tych, którzy niegdy ywo si okoo literatury krztali, a mil-

czeli natenczas (np. Karola Libelta, Bibiann Moraczewsk,

Kazimierza Szulca), jako te i tych, co wieo dopiero na wi-

downi pimiennicz wystpowali, majc nastpnie wiksz lub

mniejsz saw sobie zdoby (np. Henryka Merzbacha, Woj-

ciecha Ktrzyskiego, ks. Chotkowskiego, Ludwika Kurtz-

mana, Leopolda Winklera, Klemensa Kanteckiego, W. J.

Wdowiszewskiego, Stanisawa Szczutowskiego). Powtóre, obu-

dzi on z letargu, albo ywszera zainteresowaniem do pimien-

nictwa natchn, tych, co yli na wychodtwie jako to: Wo-
dzimierza Wolskiego, Tomasza Olizarowskiego, Józefa Na-

rzymskiego, Wady.sawa Sabowskiego, Karola Piekowskiego,

Artura Woyskiego, A. H. Kirkora. Dalej zwróci si po po-

moc do starszych, modszych i najmodszych pracowników

w Galicyi i sprawi, e do Tygodnika pisywali: Wincenty

Pol, Adam Pajgert, Adam Asnyk, Micha Baucki, Adam Be-

cikowski, Wadysaw oziski, Stanisaw Nowiski, Broni-

saw Komorowski, Stanisaw Smolka, August Sokoowski,

Jan Grzegorzewski, Walery Eliasz, Alfred Szczepaski, Ale-

ksander Skórski. Wreszcie zapuka i do autorów z Królestwa

Polskiego, a ci popieszyli ze wspóudziaem, cho w mniej-

szej liczbie ni pisarze galicyjscy; byli to: Julian Ochorowicz,

Wad3'saw Beza, Wadysaw Ordon, Walery Przyborowski,

Franciszek Gumowski, Gustaw Roszkowski, Józef Descours

de Tournoy. Najczynniejszym za spópracownikiem by ko-

roniarz, Wadysaw Olendzki, wiey wtedy wychowaniec uni-

wersytetów niemieckich, autor dziea p. n. Teorye politycznie

XVI wieku (f 1894). On to przez dwa lata 1872—73 gówne
nawet mia w swych rku kierownictwo Tygodnika Wielko-

polskiego, a jako zapalony wtedy wielbiciel postpu szczepi
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na gruncie poznaskim ponk Przegldu tygodniowego,

przerabiajc, podajc w skróceniu, lub wprost przedrukowu-

jc artykuy z tego czasopisma. Wszystkie kwestye trakto-

wane wtedy przez modzie w Warszawie, a wic emancypa-

cya kobiet, teorya Darwina, pozytywizm, odbijay si i na

kartach Tygodnika.

Tak przetrwa ten organ postpowców do roku 1874.

Wtedy obj redakcy Wadysaw Cliotomski i nieumiejtnem

prowadzeniem dobi pismo, które zreszt i dawniej wcale nie

pokrywao kosztów wj^dania, gdy miao zaledwie 400 pat-

nych prenumeratorów.

Próbowa je zastpi Franciszek Krajewicz, zakadajc

w r. 1874 Ognisko, wychodzce z pocztku 3 razy na tydzie,

potem codziennie, pod redakcj^ Stanisawa Szczanieckiego,

ale ustao ono ju z dniem 8 stycznia 1875 r.

Rok 1874 zapisa si pamitnie w dziejach warunków

naszego rozwoju i z tego jeszcze wzgldu, e w nim wyszy

w Prusach prawa, cieniajce swobod kocioa katolickiego

(tak zwane prawa majowe) i rozpocza si »walka kulturowa«,

której najblisz^-m skutkiem byo w kraju nowe obudzenie

ywszego poczucia cznoci katolic3'zmu z narodowoci pol-

sk. Gdy bowiem rzd pruski zacz przeladowa ducho-

wiestwo poznaskie z powodu, e nie chciao si zastosowa

do praw majowych, pobudzane do tego przj-kadem swego

miejscowego przewodnika, arcybiskupa Ledóchowskiego, który

teraz sw dawniejsz ulego wzgldem rozporzdze rzdo-

wych musia ciko opaci, — wszelkie zagadnienia nie zo-

stajce w zwizku z potrzeb obrony narodowoci zeszj', na-

turalnie, z widowni dziennikarskiej. Teraz wszystkie umysy
zaj}^ si kwesty religijn i kwesty narodowoci, które si

tak ze sob sploty, e za niepodobiestwo poczytywano ich

rozdzielenie. Zwolenników starokatolicyzmu bj^o tu niewielu;

a i ci naleeli po wikszej czci do liczby ludzi, któr3xh

charakter nie dawa dostatecznych rkojmi zupenie czystych

i bezinteresownych uczu. Doktrj-ny za nowe, na naukach

przyrodniczych oparte, które zwyczajem wszystkich, co w de-

likatne odcienie poj wdawa si ani umiej, ani chc, jedno-
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staju nazw inateryalizmu ochrzczono, zaczto poczytywa

za ywioy rozkadowe, a zatem wielce niebezpieczne w teni

pooeniu kraju, do jakiego prawa majowe go przywiody.

Nie rozróniano i nie chciano rozrónia pomidzy teoryami

naukowemi, które, jeeli si oka prawd, zawsze zwyci,
jak zwyciya teorya Kopernika, a gadanin tych, co, zale-

dwie liznwszy nauki, pletli niestworzone rzeczy i istotnie

jako ludzie niedowarzeni, lub postrzeleni, mogli niezbyt po-

mylnie oddziaywa na wprowadzenie reform umysowych
w ycie. Ci jednak nie znajdowali wanie gosu w literatu-

rze i mogli by tylko uwaani za materyalistów praktycznych,

którzy zawsze i wszdzie istniej, bez wzgldu na to, jakie

doktryn}^ w sferach teoryi si rozwijaj.

W walce przeciwko dnociom postpow\'m zaznaczy

si w dziennikarstwie wielkopolskiem Kiirycr Poznaski, za-

oony w r. 1872 przez Teodora ychliskiego, a popierany

czynnie przez dawniejszego redaktora Przegldu Pozna-
skiego, ks. Jana Komiana, a po mierci tego (r. 1877) przez

brata jego, Stanisawa Komiana (zm. r. 1885), wytrawmego

stylist. Pismo to, szczególniej od czasu rozpoczcia walki

kulturowej, zajo, jako organ klerykalno-narodowy, nader wy-

bitne w Wielkopolsce stanowisko; wywierao i wywiera wp^-w

na umys}' bardzo znaczny.

Z drugiej strony gwatowna giermanizacya, przeladowa-

nie elementu polskiego, nietylko w urzdzie i szkole, ale

w kociele i domu niemal, przeinaczanie odwiecznj^ch nazw

miast i wiosek, szykany administracyjne wszelkiego rodzaju

wytworzyy ruch inny, panslawistyczny, który, powstawszy-

pod groz giermanizmu i bdc na odpowiedzi, nie dosiga

wprawdzie znacznej liczby objawów spoecznych, — znajdowa

bowiem siedlisko gówne, jeli nie wyczne w redakcyi

Dziniiiikd pnzuasiargo, jedynego czasopisma w ksistwie

istniejcego bez przerwy od r. 1859, — ale który, bd co bd,
odwraca umysy od zagadnie naukowej natury, kierujc je

w stron polityczn. Niepodobna tu kreli dziejów w/iin>/L

nia si i opadania fal tego ruchu, gdy zachcianki jego b\h-

doprawdy platonicznej natury i, w krainie oderwanych poz-
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da bdzc, atwo si wyczerpyway i zostawiay po sobie

szereg rozpraw mniej lub wicej udatnj^li. Nie majc pod

sob gruntu staego, rucli ten od czasu tylko do czasu, sto-

sownie do chwilowej potrzeby, wyraniej si wypowiada.

Brak wyszego zakadu naukowego, o który pozna-

czycy od lat 57 ju si domagaj, zastpowa pragnie cho
w czci Towarzystwo przyjació nauk, zaoone w r. 1859

i objawiajce swoje dziaalno w posiedzeniach, na których

czj^ane s rozprawy, zamieszczane nastpnie w Roczfiikach

(dotd tomów 21). Poyteczna ta i sumienna, cho ociale

funkcyonujca, instytucya nie zajmuje si i zajmowa si nie

moe zagadnieniami chwili biecej; oddaje si wic cakowi-

cie historyi, archeologii, etnografii i czasami naukom przy-

rodniczym, wywoujc niejednokrotnie bardzo cenne, grun-

townie napisane, rozprawy.

W ciszych jeszcze warunkach rozwoju narodowego

znajdowa}^ si Prusy Zachodnie. Obywatelstwa polskiego byo
tu mniej; mieszkao ono zdaa od siebie; jedna, trzy, pi mil

oddzielajcych jeden dwór od drugiego, — to ju blizkie s-

siedztwo; co krok przedzieleni byli Polacy Niemcami, z któ-

rymi rzadko kiedy si schodzili w wikszych zebraniach, a sto-

sunków towarzyskich nie utrzymywali. Chopi (tak zwani tam

» gbury «) wprawdzie zamoni byli i w porównaniu z wienia-

kami nawet poznaskimi uchodzili za wyej ucywilizowanych,

ale bardzo zniemczeli, tak, e dopiero nanowo uczy si nie-

raz musieli po polsku, gdy poczucie narodowe si wzmogo.

Ogniska umysowego dla polszczyzny dugo wytworzy
nie byo mona. Chemno, Chema, Pelplin, Toru byy
w rónych czasach siedzib inteligencyi polskiej. W r. 1848

powsta Biedaczek, najprzód w Toruniu, póniej w Chemy
wychodzcy, ale wkrótce upad. W tyme roku zacza si

pojawia Szkóka Narodowa pod redakcy ks. Knasta, lecz

po 3 latach istnienia take upada. Od dnia 1 padziernika

1850 r. ukazywa siew Chemnie Nadwilaniii, który wycho-
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dzi najpierw tygodniowo, pod redakcy Ignacego yskow-
skiego, potem dwa razy na tydzie, pod redakcy ks. Knasta,

a wreszcie, stawszy si pismem politycznem, trzy razy tygo-

dniowo, pod redakcy Ignacego Danielewskiego. We wrzeniu

1863 roku po trzynastoletniem istnieniu, pismo to, wzbro-

nione przez rzd pruski, musiao by zaniechanem.

Po kilkoletniej przerwie, w czasie której wychodzi tylko

Katolik dyecezyi chemiskiej, redagowany przez ks. Krs-

kiego, w r. 1867 ostatni redaktor Nadwilaniiia, Ignacy Da-

nielewski, zacz wydawa pierwsze pismo codzienne w Pru-

siech Zachodnich p. n. Gazeta Toruska. Jako iedyne pod-

ówczas, zajmowao si ono wszj^stkiem potrosze: i polit5-k

i literatur, i handlem i sztukami piknemi, sprawami eko-

nomicznemi i nauk; brak mu tylko byo feljetonu, w któ-

rymby si odzwierciedlao ycie towarzyskie, a przyczyn tego

by znowu brak silniejszych ycia towarzyskiego objawów.

Od r. 1 87 1 zmieni si redaktor; Józef Glinkiewicz zaj si

wydawnictwem; od 6 padziernika 1873 r. zacz do niej do-

cza dodatek tygodniowy p. n. Nadwilanin, zajmujcy si

sprawami handlowemi, przemysowemi i wogóle ekonomicz-

nemi. Póniej znowu do redakcyi wróci Danielewski. Ga-

zeta Toruska staa si codzienn potrzeb ludnoci polskiej

w Prusiech Zachodnich i na kierunek spraw krajowych wy-

wieraa i wywiera wpyw dodatni, budzc i podtrzymujc po-

czucie narodowe.

Obok tego dziennika zacz od padziernika 1871 r.

wychodzi w Toruniu t3'godnik powicony rolnictwu p. n.

Gospodarz, pod redakcy Edwarda Donimirskiego. Sta si on

nastpnie organem towarzj^stw rolniczych zachodnio-pruskich,

kóek wociaskich W. Ks. Poznaskiego i towarzystwa rol-

niczego dla Ksistwa Cieszyskiego.

Wród Mazurów pruskich, liczcych 350.000 ludnoci

polskiej, wyznania prawie wycznie ewangielickiego, zacz

budzi wiadomo narodow Gizewiusz, pastor w Osterode,

zaoywszy w r. 1842 czasopismo p. n. Przyjaciel ludu lecki,

drukowane literami niemieckienii. Trwao ono z przerwami

do r. 1850. Jeden z jego spópracowników M. Giersz, po-
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od r. 1858 wydawa Kalendarz królewsko-prusko-ewangie-

licki z niocnem zabarwieniem prusofilskiem ; dopiero od r.

1882 mona tu bj-o dostrzedz, w skutek wdania si Kraszew-

skiego, jak zmian; wydawca bowiem i autor zarazem wpro-

wadzi do swej ksiki wiadomoci o poetacli polskich (Kar-

piskim) i podawa z nich wyjtki, mieszczc atoli wci je-

szcze rzecz}^ z uczuciem narodowem niezgodne. On równie

wskrzesi w r. 1875 wydawnictwo tygodnika popularnego p.

t. Gazeta lecka, prawdzmy przyjaciel ludii, i prowadzi go

przez lat 15, tj. do koca r. 1889. W odcinku pomieszcza

anegdoty, powiastki, zwykle sensacyjne, opowiadania histo-

ryczne, zarówno z dawnych, jak i z najnowszych czasów.

Duch taki sam tu si przejawia, jak i w Kalendarzu.

Wród Kaszubów, których jzyk uwaa musimy za na-

rzecze polskiego, wiadomo narodow, co prawda, w duchu

nieprzyjaznym dla Polaków, obudzi lekarz Florj-an Stanisaw

Cenowa (18 17— 1881), syn Wojciecha czyli Wójka, std pod-

pisujcy czsto swe utwory: Wójkascn. Od r. 1850 zacz
on wydawa ksieczki popularne, a równoczenie zajmowa

si naukowem opracowaniem etnografii ukochanych swoich

spórodaków. Najwaniejszem wydawnictwem jego byo pismo

zbiorowe, wychodzce zeszytami w wieciu p. t. Skórb ka-

szrbsko-slovinskc mdve (r. 1866— 1868). S tu bardzo cenne

materyay do poznania jzyka, pogldów i twórczoci ludu

kaszubskiego, liczcego okoo 200.000 gów.
Drugim wybitnym pisarzem kaszubskim, dziaajcym

w przeciwnym ni Cenowa duchu, nie separatystj^cznym, jest

Jarosz Derdowski, poeta, czyli jak sam si nazywa, uywajc
narzecza miejscowego »górz«, w artobliwem opowiadaniu

celujcy. Wyda on w r. 1880 w Toruniu zajmujc i zaba-

wn opowie wierszem »0 panu Czorliscim, co do Pucka

po sece jacho«. W r. 1883 ukazay si dwa jego utwory:

Kaszeba pod Widnem« (na pamitk 200-ej rocznicy zwyci-

stwa Jana Sobieskiego), i >Waek na jarmorku«; w nastp-

nym: >Oracyjo poegnalno dla Fel. Czorliciego«, w 1885:

>
Jasiek z knieji«. ywo opowiadania, dowcip, znajomo
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dobra stosunków, usposobie, pogldów i trybu ycia spó-

krajowców nadaj tym utworom znami wybitne.

Do poznania jzyka kaszubskiego su trzy prace so-

wnikowe, wydane przez: Berk (L. Biskupskiego): »Sownik
kaszubski porównawczy « (1885); Ks. G. Pobockiego: »So-
wnik jzyka kaszubskiego* (1887) i Stefana Raniuta: »So-

wnik jzyka pomorskiego kaszubskiego « (1893). W sposób

popularny przypomnia ogóowi ten odam plemienia lechic-

kiego Wiktor Czajewski w broszurze p. t. » Kaszubi, kilka

sów o ich yciu i poezyi« (Warszawa, 1883, str. 42).

Na lsku pruskim jednym z pierwszych dziaaczy,

W3'stpujcych przeciw giermanizacyi ludu, by Józef Lompa

{1797 f 1863), autor licznych pism dla ludu, redaktor Tele-

grafu, wydawanego w r. 1848 w Olesznie (Rosenberg), na-

stpnie Bernard Bogedain (f 1860), zaoyciel Gazety "wiejskiej

dla Górnego lska (1849— 5o)- Potem bardzo gorliw dzia-

alno rozwin Karol Miarka (1824— 1882). Przez dugie

lata bdc nauczycielem ludowym w Pielgrzymowicach, swo-

jej wsi rodzinnej, pisywa z pocztku po niemiecku; dopiero

od r. 1 86 1 zacz si zwraca do polszczyzny, a w r. 1868

zaoy tygodnik polski p. t. Katolik, powicony nauce,

przemysowi, zabawie i wiadomociom politycznym*, w któ-

rjan dzielnie i wytrwale broni praw ludu górno-lskiego,

pozyskujc sobie mio wród niego i wywierajc na wpyw
potny. Nieraz siedzia on w wizieniu, nieraz paci kary

pienine, ale zamiaru swego: oddziaywania w duchu polskim

na lud lski, nie porzuci. Po wydaniu praw majowych czyn-

no jego jeszcze si zwikszya '). adne pismo ludowe nie

osigno takiej liczby prenumeratorów jak Katolik; to te byt

jego jest zapewniony, a obchodzc swoje 2 5 -lecie móg on z dum
'L'a.7A\2LC7.yQ. owocno swej dziaalnoci. Organ ten liczy okoo

') Zob. bardzo interesujc ksieczk Stanisawa Bezy: Karol

Miaaka, kartka z dziejów Górnego lzka*. Warszawa, 1880.
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20.000 abonentów. Wród spópracowników wybitnieje w ostat-

nich latach Adam Napieralski, któr\" zajmuje si wydawa-

niem przy tem czasopimie dwu samodzielnych dodatków:

Rodzina i Praca.

W Bytomiu wychodzia od i lipca 1874 r. przez lat

wiele, bo a do 1895, Gazeta gdrno-laska.

W Opolu dzielnie broni placówki narodowej Bronisaw

Koraszewski, wydajc od r. 1887 Gazet Opolsk.

W Raciborzu wywalczay sobie, lubo z trudem wielkim,

byt i powodzenie Nowiny Raciborskie (od r. 1889), zostajce

do r. 1895 pod kierunkiem rzutkiego i uzdolnionego pisarza

J. K. Makowskiego, który spróbowawszy si swoich na polu

belletrystyki (»Nieszczliwi«), zwróci je nastpnie, z wikszym
dla kraju poytkiem, do publicystyki ludowej.

Tu te miejsce wspomnie o dwu goniejszych poetach

lskich, gdy utwory ich przewanie publicystyczne maj
znaczenie, budzc poczucie narodowe i zamiowanie jzyka

ojczystego wród mas ludowych. Mówi o Norbercie Bontzku

i Czesawie Lubiskim (pseudonim).

Norbert Bontzek (waciwie Bczek), zmary w r. 1893,

wywiciwszy si na ksidza, by pocztkowo kapelanem w Nie-

mieckich Piekarach, potem przez lat 14 administratorem w By-

tomiu, a wreszcie proboszczem jednej z wikszych parafij.

Dwa s jego gówne utwory wierszowane: » Stary koció
miechowski, obrazek obyczajów wiejskich« (1879, II. wyd.

1883) i »Góra chemska czyli wita Anna z klasztorem 00.

franciszkanów, wspomnienie z roku i875« (Wrocaw, 188.6).

Zasadniczym wtkiem pierwszego jest zamiar zburzenia

dawnego kocióka w Miechowicach, a wybudowania nowego

na star}-m cmentarzu. Przy tej sposobnoci maluje autor y-
cie szkolne, towarzyskie, religijne, niekiedy barwnie, ale wo-

góle bez perspektywy estetycznej, do czsto rubasznie. Nie

brak tu wyrazów potpienia dla ludzi drwicych z kocioa

i religii. Czytelnicy miejscowi znajduj niewtpliwie upodoba-

nie w malowidle okolicy i obrazkach wzitych z ycia real-

nego. Wyrae lokalnych jest tu duo, zarówno we wzgldzie

sownikowym, jak i w gramatycznym. W » dodatku* mieszcz
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si przekady z niemieckiego, gównie z Schillera, oraz » Chwa-

sty z wasnej zagrody <s tj. do sabe wiersze okolicznociowe,

a midzy niemi i erotyki take, zwrócone do Gerci, kt(')ra nie

bya wierna pieniarzowi.

W >Górze chemskiej « mamy opis wspaniaego odpu-

stu, odbywajcego si w czasie »kulturkampfu«, a zakoczonego

wygnaniem franciszkanów z klasztoru. Powan)- nastrój prze-

plata autor nieraz dosadnemi artami. — Warto przytoczy

dygresy, powicon wspomnieniu pisarzów lskich, »co

ustmi i piórem udzielali darów, które mieli od Boga«:

. . . Oni lud ksztacili.

Bo mówili do serca. Otó moi mili

Biskupi, sufragani: Bogedain, Wodarski,

Wród nich ksi kardyna! Wie to lud piekarski,

Co powiedzia Diepenbrok o tej naszej mowie.

Tu biskup Gleich, Poomski, za w Stabika gowie
Wiecie, jakie tam skarby ^arte i nie arte- :

To czoo, oko jasne dla ludu otwarte.

Ile ono patrzao dla naszych owiaty!

Teraz ciemne! Tu Ficek, brat pomidzy braty.

Nasz Alojzy, Stró-Anio lska! Tu Szafranek,

Jdrny mówca w Berlinie, niemiy bratanek.

Dalej Lompa poczciwiec i profesorowie:

Damroth, Szulczyk a wientek w czarnowskiej gowie

Nosi skarby polszczyzny. W jego lady stpa

Ja Studziski, lecz teka jego nader skpa,

Zawarta publicznoci, cho, jak id wieci

Wiarogodne, ksig wiele w swem ukryciu mieci.

Tu ksidz Woczyk z Bycinj', teraz proboszcz w Pszowie,

Ksidz Demboczyk, ksidz Bana, drobny, ale w gowie

Ciar nauki; Wtróbka, którego Dbianie

Wdziczni na rkach nosz, bo jego kazanie

Mlekiem pynie i miodem. Tu ksidz Krahl wikary

W Raciborzu, profesor polszczyzny; tu stary

Nasz Kania Poniszowski; nu i pedagogi

Nerlich, Sarnes, Lubecki, którym lud ubogi

Zawdzicza poyteczne gazety kocielne;

Tu ksidz proboszcz Kirchniawy: katechezy dzielne

Wsawiy go po szkoach; tu Wawrzek Tarnowski,

Korpak Szymon, a z wieckich pan Bienek miechowski;

Tu u spodu, to Ligo, kowal rymotworca,

Nigdy nie zwijajcy przed wrogiem proporca.
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Rejestr koczy si Miark: jego czystej prozie

Jzyk zdrowie zawdzicza, on chorob — kozie! . .

Czesaw Lubiski (waciwie ks. Damrotli, zmary i8q5)

pierwszy zbiorek wierszy swoich wyda w Cliemuie r. 1867

p. n. Wianek z Górnego lska. Znacznie zwikszony i na

dwa tomiki podzielony, wyszed on ponownie w Bytomiu

r. 1893, na pamitk 25-lecia pracy literackiej autora p. t.

Z nmy lskiej (t. I, str. 150; t. II, str. 158). Poeta, powta-

rzajc sowa Goethego, mówi, e piewa jak ptasz, wic po

prostu, naturalnie, a nieraz z wielkim wdzikiem (mianowicie

w utworach krótkich i krótkim wierszem pisanj^h). Gorce

uczucie narodowe, umiowanie lska w teraniejszoci i w prze-

szoci, a przytem nawoywanie do zlania si sowiaszczyzny

w jedne cao przeciw wspólnemu wrogowi — Niemcom:

oto gówne temata. W pieni: Lipa sowiaska powiada:

Oby si kiedy, jak kmiecie i grody

Gromadz pod lipy swoje,

Tak si w tem godle sowiaskie narody

Zczyy jak pszczóek roje!

Jzyk Lubiskiego jest wogóle czysty, o wiele mniej ni
u Bontzka prowincyonalizmami lskiemi przeplatany, chyba,

e poeta potrzebuje takich prowincyonalizmów dla charakte-

rystyki, jak np. w artobliwie prowadzonem opowiadaniu

»Flisaka« o Wrocawiu. Wierszowanie wj^kwintnem nie jest,

ale te ani zaniedbanem, ani zbyt sabem w rymach nazwa
si nie moe; w duszych wierszach rytmiczno czsto

szwankuje,, napotka te da si niewaciwy szyk wyrazów

(»W^ielce si zawini, ci mego syna«, II 148 i t. p.). Naj-

adniejsze s obrazki natury, potem wiersze wyraajce uczu-

cia proste, serdeczne, religijne, epigramata treci gnomicznej,

wreszcie utwory artobliwe. Dusze opowiadania, np. o Pio-

trze Duninie, lub o biskupie wrocawskim Wawrzycu p. t.

Róa, o Kasprze Karliskim, o Kordeckim, o Klusoiimiku

i t. p. nie odznaczaj si ani wybitnoci charakterystyki, ani

umiejtnoci ukadu perspektywicznego, ani si wyraenia.

Liryk i moralista przemaga w nim stanowczo nad epikiem.

Pogld ogólny na poezy wyraa nastpny 6-wiersz:
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wiat i ycie — mg ponur,

A nauka — zimn chmur,

W nich byszczc gwiazd pie.
wiat i ycie — las cienisty,

Dowiadczenie — step ciernisty,

W nich pachncym kwiatem pie.

S nawet i pocztki dramatu w pimiennictwie lskiem.

Po sztukach teatralnych Miarki (» Filip Styrkal«, » Dzwonek

w. Jadwigi <) pojawiy si w ostatnich czasach utwory Piotra

Koodzieja z Siemianowic, wzite wprost z ycia miejscowego

i interesujce tern najbardziej czytelników lskich. Gówniej

-

sze z nich s: »Wycunik« '), obraz dramatyczny w 3 aktach,

» Górnicy*, w 5 aktach, oraz komedye: > Ssiedzi*, » Bogata

wdowa «, »Pan fabrykant miote «, »Taniec nadewszystko«.

Na lsku austryackim wpywowj^m i zasuonym bu-

dzicielem wiadomoci narodowej wobec Niemców i Czechów

by Pawe Stalmach (ur. 1824 f 1891), pierwszy i najwy-

trwalszy publicysta w tamtych stronach. Ju w r. 1848 zao-

y on w Cieszynie czasopismo dla ludu p. t. Tygodnik Cie-

szyski, wydawa nastpnie Przegld wiadomoci politycznych

(1850) i Miesicznik Cieszyski (1851), wreszcie od r. 1852

ogasza tygodniowo Gituazdk Cieszysk, któr na par lat

przed zgonem odstpi stronnictwu katolickiemu, wydajcemu

pismo to do dzi dnia.

Drugim wielce czynnym i gorliwym pracownikiem na

polu pimiennictwa ludowego jest ks. Franciszek Michejda,

wydajcy, przy spópracownictwie dr. J. Zaleskiego, dwa razy

na tydzie Rolnika lskiego (wraz z dodatkiem: Przegld

polityczny) jako organ Towarzystwa Rolniczego na lsku
austryackim, oraz dwa razy na miesic czasopismo: Przyja-

ciel hidu, powicone sprawom wyznania ewangielickiego

w duchu narodowym.

*) Wyctiinik — wychodca, opuszczajcy wasny kawaek ziemi.



127 —r̂̂
P- Trzecim propagatorem polskoci na lsku jest Jerz)^

Kubisz, nauczyciel ludowy we wsi Wile, wydajcy wraz

z Filasiewiczem od r. 1893 Miesicznik pedagogiczny, jako

organ » Polskiego kóka pedagogicznego* w Ustroniu.

Trzy lub cztery razy do roku wychodzi w formacie

ksikowym Pose zivizku lskich katolików pod redakcj-

ks. Karola Padziora z Gnojnika.

W Cieszynie te wydaje, drukujc w Czaczy na W-
grzech, ks. Stanisaw Stojaowski trzy pisma: Wieniec, Pszczók
i Dzivon w duchu socyalizmu chrzecijaskiego.

W duchu niemieckim wychodzi w Cieszynie Nowy Czas,

podtrzymywany przez wielce wpywowego superintendenta,

dra Haasego, a redagowany przez Stanisawskiego.

Ze stowarzysze majcych na celu szerzenie owiaty

zasuguj na uwag: > Dziedzictwo b. Jana Sarkandra«, »To-

warzystwo ewangielickie owiaty ludowej «, »Czytelnia ludo-

wa«, zaoona w r. i86r, »Towarzystwo pomocy naukowej

dla ksistwa Cieszyskiego «, »Towarzystwo rolnicze*, »Znicz«,

zwizek akademików^ lskich, » Macierz szkolna dla ksistwa

Cieszyskiego <. Ta ostatnia, w r. 1886, z inicyatywy Stalma-

cha, zawizana, ma obecnie majtku okoo 50.000 zr. Celem

jej jest: zakadanie, utrzymywanie i wspieranie szkó red-

nich, zawodowych i ludowych, tudzie ochronek z polskim j-
zj^kiem wykadowym w obrbie Ksistwa Cieszyskiego.

Pierwsze gimnazyum polskie w Cieszynie otwarte zostao

w r. 1895 \

') Zob. zajmujce broszury: Jerzego Harwota: »Cieszyn i ziemia

cieszyska pod wzgldem gieograficzno-statystycznym« (str. 64. Prze-

myl, 1893); F. Twardowskiego: »Stosunki polskie na lsku* (1895).

Warto odczyta take ksik Wiktora Soskiego: »Z przeszoci

vlska', cz I. Bytom. 1895. (str. 462); W. Szukiewicza: »lsk cie-

szyski'< (str. 49, Lwów, 1893) i B. K. widy: >Odrodzenie lska<
(str. 78, Cieszyn, 1894 u K. Prochaski).



VI.

Nowa faza walki starych z modymi. — Przemiany, spowodowane do-

wiadczeniem i namysem.—Przetwarzanie si organów modej prasj-.—

Powstanie nowych. — »Ateneum«. — Zachowanie si gówniejszych

organów starej prasy. — Ogólna charakterystyka niektór)'ch.

.

W drugiej poowie roku 1874 na.stpia w dziennikar-

stwie warszawskiem do wj^bitna zmiana w sto.sunkn wro-

gim idealizmu i klerykalizmu do po.stpowych, realistycznych,

wolnomylnych dnoci. Kótnie dwu nieprzj-jaznych \'wio-

ów przycichy; umysy uspokoi}' si; jedna i druga strona

walczca zaczy cokolwiek ogldniej si wyraa; zaczy
szuka dowodów na swe twierdzenia, nie w uczuciach i mo-

ralnych skonnociach, ale w wywodach rozumowych i prze-

oeniach praktycznych.

Taki stan rzeczy zdziwi i zasmuci narazie tych, co

w ywym ruchu lat poprzednich najczynniejsz}- brali udzia.

Zdawao si im, e ta wzgldna cisza, jaka po burzach da-

wniejszych —
- tak niedawnych! — nastaa, znamionuje upa-

dek ducha w modziey, nadzwyczaj szybk'e jej zestarzenie

si i zobojtnienie. » Gdzie tylko rzuc okiem - pisa Julian

Ochorowicz r. 1875 (^^' Niwie, t. II, 552) — widz pracowni-

ków i mylicieli, rachmistrzów i karyerowiczów, sensatów

i ospalców, ale nie widz modziey. Gniewa mnie praca tych

ludzi, bo w niej ugrzli jak mól w starej ksice; gniewa

mnie ich bezczynno, bo nie pochodzi ze zmczenia; gniewa

mnie ich rozmowa, bo w niej niema ycia, niema ognia.
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niema uczu. A przecie tak niedawno jeszcze kipiao to

wszystko; dysputy wstrzsay umysami, odezwy budziy opo-

zycy; by rucli, by gwar, byo ycie — dzi cisza . . . Wi-

dzisz blade cienie przesuwajce si z ksikami pod pacli,

widzisz prac pen zaparcia, umiecli peen goryczy, umysy
pene wiedzy, ale nie syszysz tych gosów serdecznych, tych

gorcych sów uznania lub potpienia. Przed kilku laty skar-

ono si na projektomani, dzi nikt si nie skary na ospal-

stwo; wówczas krzyczano na darwinistów, dzi nikt si

o Darwina nie troszczy; wówczas chciano wiat zreformowa

od podstaw, dzisiaj mówimy znów: jako to bdzie; wówczas

narzekalimy na zbytek poezyi, dzi nas ona nie zibi ani

grzeje. — A owiata ludu? A postpowe szkoy dla dziew-

czt? A warsztaty dla rzemielników? A praca organiczna?..

Gdzie s te wspaniae marzenia postpowców ? . . Pokolenie,

które wystpio do walki ze starym porzdkiem idei, rozpro-

szyo si... w walce o byt. Ci, którz}^ zdobyli posady, spoczli

na laurach; ci, którzy dotd szukaj chleba, zniechcili si.

Kilka chwil mino i — zestarzelimy si« . .

.

Gdy si obecnie, po latach z gór dwudziestu, rozwaa
ow faz w naszym rozwoju duchowym, niepodobna si ju
zgodzi na te gorzkie narzekania pod przygnbiajcym wpy-
wem chwili rzucone na papier, gdy ochodnicie w zapale

byo rzecz bardzo naturaln i gronych dla ducha narodo-

wego nastpstw nie pocigno za sob. Najprzód, zwyky to

objaw naszego temperamentu, i si rwiemy z pocztku go-

rczkowo do tego, co umys nasz wstrznie, ale wytrwa
dugo nie potrafimy; a jakkolwiekbymy byli z tej waciwo-
ci temperamentu niezadowoleni, musimy j zawsze bra
w rachub przy ocenie zjawisk czy spoecznych, czy nauko-

wych wród naszego spoeczestwa. Powtóre, z wielkiej liczby

modziey, co to si do uprawy niwy literackiej rzucia, maa
tylko czstka miaa istotne uzdolnienie do zawodu autor-

skiego czy dziennikarskiego; dobrze si wic stao, e ci, co

po kilkoletnich próbach przekonali si, i zawód ten nie dla

nich, przeszli do sfer zdolnociom swoim odpowiednich i za-

czli pracowa jako prawnicy, inynierowie, technicy, lekarze

?«R»S LIT. fOlS. 9
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i t. d., bo przecie nie sama tylko literatura daje pole do

rozwinicia przymiotów poytecznych dla spoeczestwa. Ci

za, którzy rzeczywisty mieli talent autorski, zrozumiawszy,

e drobne artykuy czy rozprawki doskonale speniaj zada-

nie swoje tylko przez pobudzanie do mylenia, ale nie mog
da poywnej karmi duchowej, wzili si do obrabiania grun-

townego tych przedmiotów naukowych, którym si specyal-

nie powicili. Wiedzieli oni dobrze, i dziaalno ich w tym
kierunku nie bdzie miaa tego doranego znaczenia i wpywu,
co ywo pisane artykuy, zabarwione pierwiastkiem polemi-

cznym, ale wiedzieli take i to, e oddziaywanie powolne

moe by skuteczniejsze i zbawienniejsze. Wynikiem kilko-

letniego dowiadczenia byo stwierdzenie przez siebie samych

tej prawdy, i reforma poj i naogów mylowych w spoe-

czestwie nie moe by dzieem chwili, e przewroty nage
i natychmiastowe wydaj si tylko z pozoru prawdziw zmian
dawnego stanu rzeczy, a w gruncie przemijaj jak burze, zo-

stawiajc to, co w nich byo dobrego i zasadniczego, powol-

nemu rozwojowi, trwajcemu nieraz przez kilka lub kilka-

nacie pokole. Posiew prawd by rzucony; naleao czeka
cierpliwie jego wzrostu, dopomagajc mu pracami cichemi,

czsto nawet drobiazgowemi.

Prócz tego na zmniejszenie szybkoci drga gorczko-

wego ttna postpu wpyway okolicznoci zewntrzne doty-

czce ycia narodowego. Postpowcy nie byli kosmopolitami;

obchodzio wic ich mocno to wszystko, co owemu yciu na

przeszkodzie stawao; musieli si z temi przeszkodami liczy.

Walka kulturowa w W. Ks. Poznaskiem i analogiczne

objawy gdzieindziej kazay postpowcom hamowa zapdy

myli teoretycznej, aeby nie osabia czynników, majcych

ywotne dla narodu znaczenie.

Te okolicznoci w poczeniu z dojrzalszym namysem
sprawiy, e postpowcy umiarkowani starali si zbliy do

przedstawicieli starej prasy. Porozumiewano si z sob

(1875—76) na licznych prywatnych zebraniach, rozprawiano

poufnie o sprawach obchodzcych cae spoeczestwo. Nie

przyniosy wprawdzie te narady bezporednio jakich wyni-
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ków stanowczych, ale zatary przynajmniej na czas pewien

niechci, wynike z odmiennych przekona.

Zaznaczy si tu wszake fakt nader smutny i bolesny:

polemika, która od czasu do czasu przerywaa drzemk dzien-

ników, miaa ju wtedy nie tyle charakter w^alki o zasady

i przekonania, ile cech obrony lub potpiania poszczególnych

autorów, lub poszczególnych organów prasy. Zdaje si, e na

starcie cile naukowe, ze spokojem prowadzone, nie przysza

u nas jeszcze pora; nie zdobylimy jeszcze bowiem tego sto-

pnia uksztacenia, na którym, zamiast argumentów ad homi-

nem, posugiwanoby si dowodami przedmiotowymi, zdoby-

tymi dugowiekow prac nauki. Std te, jak atwo w pole-

mice zapalamy si, tak równie atwo przychodzimy- do apa-

tycznego przewiadczenia, i walczy przeciwko opiniom,

które si z naszemi nie zgadzaj, jest prón i adnego po-

ytku nieprzynoszc rzecz. Duch krytyki prawdziwej, nieu-

baganej w rzeczach fakt5^cznych, a wyrozumiaej w dziedzi-

nie przypuszcze, hipotez i budowania systemów, nie znalaz

u nas dotychczas staego siedliska. Nie zapraszaj go bowiem

ani pisma peryodyczne, które krytyki ksiek powaniejszej

treci lkaj si jak zarazy, ani broszury i dziea, któreby nas

z wynikami najnowsz^^ch bada we wszystkich dziedzinach

wiedzy zapoznaway, ani wreszcie leniwe nasze usposobienie

literackie, nie dozwalajce si trudzi dla dowiedzenia si, czy

tam wiat naukowy pi, czy te czuwa.

Jak wród spoeczestwa, tak te i w prasie, zapanowa

taki stan duchowy, który inaczej trudno okreli, jak nazw
zamtu. Wprawdzie kade pismo nasze, przy wanej jakiej

okolicznoci, powouje si na swoje » zasady «; a zarzuci któ-

remu brak zasad jest to najsroej mu ubliy. Ale zasady te

pojawiaj si w ogólnikach par razy do roku, spoczywaj

zazwyczaj w najgbszej skrytce redakcyjnej, a w ukadzie

numerów czy zeszytów udziau nie bior. Rozumie si, e
mówic o zasadach, nie mog mie na myli uczciwoci i mi-

oci dobra ogólnego, bo to s nieodbite warunki przyzna-

nia komu tytuu istotnego obywatela kraju i mog charakte-

ryzowa, nie pisma, lecz obywateli wogóle. Mówi tu o prze-
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konaniach, tyczcych si najwaniejszych zagadnie ludzkoci,

a mianowicie: rodków zapewnienia szczcia spoeczestwu

wasnemu. Otó pod t3'm wzgldem, zaledwie czterj- czy pi
pism miao jaki stay, zdecydowany kierunek, a caa masa

innych nie chciaa o niczem podobnem sysze. Nie myl
utrzymywa, eby redakcye tych pism nie wyznaway istotnie

przekona jako tako okrelonych, — owszem, czasami co
w nich zattni goniej; tylko, e to si zdarza przypadkowo,

a nie wynika z pewnego programu. Std wida, e przeko-

nania owe nie cz si w jedne cao, ale zjawiaj si luno,

gdy je zewntrzna okoliczno jaka potrci. Zacne s
i uczciwe denia bezwarunkowo wikszej czci prasy na-

szej; ale rzadko kiedy pisma zalecaj si zupenie jasn ich

wiadomoci i umiejtnem dobieraniem rodków do ich prze-

prowadzenia. I to jest przyczyn, e, chcc przedstawi ogóln

charakterystyk czasopism naszych po r. 1874, niepodobna

jej wypeni rysami wyrazistemi, dobitnemi, streszczajcemi

w sobie ich ducha, ich fizyognomi wewntrzn; bo oczywi-

cie, takie zdanie optymistyczne, e s one stranikami wi-
tyni spoecznej, lub takie pessymistyczne, e s przewodni-

kami spoeczestwa po drodze, której same dobrze nie znaj,

nikogo nic nie nauczy.

Oprócz sporów, mniej ju wtedy zajadych, pomidzy

pozytywistami a zachowawcami, oprócz polemiki w kwestyi

romantyzmu (r. 1876), w kwestyi oceny Pola przez Wodzi-

mierza Spasowicza i listów Odyca (1878), która znaczn

cz czasopism warszawskich rozruszaa, najwaniejszemi

w przecigu czasu 1874— 1880 byy -dwie sprawy: reforma

sdownictwa w Królestwie Polskieni i wojna wschodnia.

Reforma sdownictwa daa powód w roku 1876 do mnó-

stwa artykuów, wyuszczajcych j przedmiotowo, a gdzie

mona byo, to i krytycznie, zachcajcych inteligency wiej-

sk do brania udziau w wyborach, roztrzsajcych skutki

praktycznego jej zastosowania i t. p. Zdawa-by si mogo na

pozór, e taki objaw w prasie by rzecz równie naturaln,

jak rozpisywanie si o kadym wanym wypadku w kraju

lub za granic, e zatem nie przedstawia nic charakterystycz-
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nego. Tak jednak nie jest. Od lat 13 pierwszy to raz caa

prasa, czy z wasnego popdu, czy pod wpywem wiatych

ludzi, po za obrbem jej stojcych, wzia pod szczegóow

rozwag fakt wielkiego znaczenia dla ogóu spoeczestwa.

W tyra przecigu czasu miay miejsce nader doniose w skut-

kach zdarzenia: uwaszczenie wocian, reforma gimnazyów,

przemiana Szkoy Gównej na uniwersj^tet (1869— 70), rozpo-

rzdzenie dotyczce instrukcyi elementarnej i t. d., a jednak

prasa po wikszej czci milczaa, zachowywaa si wobec

owj-ch zdarze cakiem biernie. Otó w roku 1876 prasa,

otrzsnwszy si ju dawniej z apatyi wzgldem pewnej grupy

faktów, grup t zwikszya i nie w biernoci, jak poprze-

dnio, ale w czynnem zainteresowaniu si sprawami, nie przez

nas wywoanemi, upatrywa zacza obowizek obywatelski.

Nie siedzie z zaoonemi rkami i oczekiwa zmian gwa-
townych; nie pogra si w marzycielskiem jed3mie rozpa-

mitywaniu tego, co mino; ale z mioci dla przeszoci,

z okiem utkwionem w idea lepszego bytu, korzysta z kadej

sposobnoci, aeby zatrzyma grunt pod nogami i nie straci

t3'ch elementów ycia spoecznego, których niegdy zuytko-

wa nie umiano: — oto rada, poprzednio podawana przez

mod, a wtedy ju przez ca pras wspóziomkom z oko-

licznoci wanej reformy sdowej i chtnie przez inteligency

kraju wysuchana i praktykowana. Prawdy wypowiedziane

niegdy w artykuach: o Abseneizinie i o Pracy u podstaw,

staway si wasnoci caej prasy, byy wskazówk postpo-

wania dla inteligencyi.

Kwestya sowiaska nie bj-a nowoci. Podejmowana

niegdy w sferze praktycznej za porednictwem wspólnoci

interesów, zagroonych przedewszystkiem przez Niemców,

urzeczywistniona na chwil i w szczupym zakresie przez Sa-

mona, witopeka, Bolesawa Chrobrego , zapomniana na-

stpnie, przesza w kocu do sfery marze ksikowych, wy-

raanych przez pisarzów wród rónych plemion sowiaskich,

a midzy innemi i przez Polaków (Staszic, Bohdan Zaleski,

Wincenty Pol). Powstanie Sowian poudniowych przeciw cie-

micej ich muzumaskiej Turcyi przywoao j znowu do
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czasopism rosyjskich, które, opierajc si na pewnych aspira-

cyach i wyraeniach rzdowych, chciay j jak najprdzej

odzia w szaty czynu. Niepodobiestwo atoli uksztatowania

jakiego ogólnego ideau, na któryby wszystkie plemiona zgo-

dzi si mogy, niepodobiestwo, zawarunkowane odrbnemi

losami dziejowemi, jak na znanym zjedzie praskim z r. 1 848,

tak i teraz, wystpio w caej swej ujemnej sile. Ani w Ro-

syi, ani gdzieindziej, niema zgody na wspólny jaki wielki

idea, a o rozdzieleniu go na kilka szczuplejszych nie mogo
by mowy. e tak jest — wiadcz o tern najlepiej kótnie

dzienników rosyjskich. * Majc prz sowiaszczyzn —
susznie powiada Spasowicz w ocenie wiersza Pola: Sowo
a slaiva — xi\hy z nici dziejowych, poeta nie znajdujc pod

rk materyaów adnych, — bo, jak wiadomo, najwiksz
trudno, przy tworzeniu sowiaszczyzny, stanowi brak tych

wspólnych nici dziejowych, brak zrozumiaego dla wszystkich

rozstrzelonych szczepów nawet jzyka, — cofa si nagle

w arkadyjski przedhistoryzm, do wieku, nie wiem: bronzo-

wego czy kamiennego, i buduje gmach przyszoci na tej

utopii, to jest waciwie nie na dziejowych faktach, a ju na

czysto rasowych przymiotach, wbrew wiadomej naszej trady-

cyi, stawiajcej kultur wyej od rasy, zaco stronnicy so-

wiaskiej rasowoci nieraz przezywali nas odstpcami od so-

wiaszczyzny, awangard Zachodu, wcinit klinem w rdze

trzonu sowiaszczyzny «. (Ateneum, 1878, II, 128). Wikszo
czasopism naszych, czujc wzgldno swego pooenia, tra-

ktowaa kwesty sowiask przedmiotowo; przedstawiaa sta-

rannie zmieniajc}^ si w szczegóach stan rzeczj^, wyraaa

swoje sympaty dla uciemionych i przeladowanych, dla za-

groonych w najwitszych i najwaniejszych interesach swo-

ich; zapuszczaa si w badania przyczyn ich bolesnego losu,

roztaczajc ich dzieje: sowem, nie zaniedbaa niczego, aeby

owieci publiczno o cierpicych pobratymcach — Sowia-

nach. W tych objawach sympatyi, zarówno spóczucie chrze-

cijaskie, jak i przypomnienie spólnoci szczepowej, znajdo-

way swe urzeczywistnienie. Nic innego prasa zrobi nie mo-

ga i nie miaa obowizku.
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Odmienne pogldy wypowiada tylko Przegld tygodniowy

w caym szeregu artykuów, poczwszy od lipca 1876 roku,

a take czciowo i Nhva, w artykule napisanym przez Zy-

gmunta Sumiskiego (f 1825) p. t. »W imi obowizku«. Ale

te odmienne zapatrywania si nad spraw niebawem ulegy

zmianie pod dziaaniem chodniejszej rozwagi.

Spónionem echem owego nastroju , w czasie wojny

serbsko-bugarskiej, by dziennik zaoonj- w Warszawie przez

Walerego Przyborowskiego p. t. Chwila, który od padzier-

nika do koca r. 1885 wychodzi, a potem w 1886 przemie-

niony zosta na tygodnik, lecz do schyku roku nie przetrwa.

W pocztkach rozwijania si »modej prasy« nalea Przybo-

rowski do jej wspóuczestników, ale nigdy wybitnie przeko-

na swoich filozoficznych ni politycznj^ch nie zaznacza. Byo
w nim zawsze wicej belletrysty ni powanego badacza lub

te zapalonego dziennikarza. W walkach o zasadj^ udziau

prawie nie bra, popierajc jedynie artykuami swemi ruch

emancypacyjn)^ wród kobiet, bez wyranego atoli programu.

W roku 1876—78 podziela opinie polityczne Przegldu Ty-

godniowego, w r. 1885 wystpi z niemi w Chwili, zapo-

wiadajc zerwanie z »polityk serca <, a uprawianie na grun-

cie wzajemnoci sowiaskiej polityki rozumu i szerokich wi-

dnokrgów. Nie wdajc si w ocen tj-ch > szerokich widno-

krgów «. podam tylko wyjtek z artykuu wstpnego, za-

mieszczonego w Nr. 42 tego dziennika, dla scharakter^^zowa-

nia odosobnionego stanowiska, jakie wtedy zaj autor »Hindy«

i »Ar3^an<. Idea zblienia si dwóch ludów wspóplemiennych

w granicach pastwa rosyjskiego — powiedziano tu — »po

r. 1870 rozwijaa si samoistnie w Królestwie ^), zataczajc

coraz widoczniejsze i dalsze koa w sferze czysto-szlacheckiej.

W latach 1880—81 idea zblienia postpia znacznie dalej,

miaa bowiem za sob wikszo stanu redniego, nawet

w Warszawie. . . Te dwa lata byy dob oczekiwa, które si

') Autor ma tu zapewne na myli broszur Kazimierza Krzy-

wickiego, b. czonka Rady stanu p. n. sPolska i Rosya w r. i872«,

a moe i niektóre artykuy »Dziennika poznaskiego*.
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krzewih', nie tylko przez pras, ale i przez pewne zagodzenie

form w stosunkach czynnych na gruncie polskim. Oczekiwa-

nia te przeminy, nie uisz.czajc nic zgoa z widoków ów-

czesnych — na ogóle wic naszym zaciyo rozczarowanie...

Od narodu, nie majcego ani reprezentacyi swojej, ani wy-

wietlajcych pooenie rzeczników, trudno wymaga czego

innego oprócz rozczarowania i nieodcznych od tego na-

stpstw: apatyi wród przeciwnoci. A przeciwnoci byy nie

urojone, nie rozmylnie przez nas jakoby potgowane, jak to

utrzymuje pewny odcie prasy ro.sj^jskiej, ale rzeczywiste,

faktyczne, cikie. To jedna serya przyczyn, które si zoyy,
nie na rozwianie wprawdzie, ale na zmniejszenie widoków

dla idei zblienia. Druga serj^a jest wynikoci pierwszej.

Zawód w oczekiwaniach z r. 1880—-81 wywoa wpywy
uboczne, zewntrzne, szerzone przez najrozmaitsze sposoby

i rodki, nie wyczajc nawet rodków alarmujcych. Gówny
punkt wyjcia taki: kady fakt zmiany w stosunkach czyn-

nych rosyjsko-polskich miaby za skutek nieuniknione rozbu-

dzenie nanowo w Polsce nie ju rachuby, ale wiary w zbli-

enie. Nastpstwo tego — to wskrzeszenie obumarej idei,

oparcie jej na realnych podstawach i utrwalenie raz nazawsze

widoków polskich na jednopastwowy z Rosy zwizek «.

Polemiki z Clmnl prasa warszawska nie prowadzia,

ubocznie jeno zdanie swe o jej tendencyach wyraano np.

w Ateneum 1885 (t. IV, 372— 4).

Towarzystwo » Osad rolnych*, dla przysporzenia fundu-

szów na filantropijne swe cele, urzdzao rok rocznie odczyty,

w wielkiej sali ratusza warszawskiego. W r. 1876 po raz

pierwszy wystpi tu zaproszony z Krakowa Stanisaw lir.

Tarnowski z trzema prelekcyami o komedyach Aleksandra

Fredry. Urok imienia, a przedewszystkiem wietna wymowa,

o jakiej w Warszawie wyobraenia nie miano, podziaay na

ogó tak elektryzujco, e sala znajdowaa si w formalnem

obleniu, e chcc posysze gos mówcy zotoustego, prze-

bojem si niekiedy do niej wdzierano. Odwiedziny i odczyty

powtarzay si i w latach nastpnych, zawsze wywierajc po-
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tiie, wstrzsajce wraenie, lubo ju pierwszy ogie zapau

przemin. Wiedziano w Warszawie, cioby ogólnikowo tjdko,

e Tarnowski jest jednym z twórców stronnictwa Staczy-

ków, wiedziano, e gosi i gosi takie polityczne przekona-

nia, i pewna ich tylko czstka, niemiao wj-raona przez

mod pras w Warszawie, cigaa na jej szermierzy gromy

potpienia, zarzuty odstpstw^a i t. d.; wiedziano take i to,

e te same gromy i te same zarzuty spotkay Staczyków

w Galicyi ze strony dziennikarstwa lwowskiego; — a jednak

nietylko ogó, który szed za popdem chwilowego wraenia

i oklaskami przepenia sal zarówmo wtedy, gd}' mówi Tar-

nowski, jak i wówczas, gdy Spasowicz pogld}- swe gosi

z katedry, — ale i przedstawiciele prasy zachowawczej nie

mogli znale dostateczn^-ch sów pochway dla reprezentanta

kierunku politycznego, którego przejaw}- na gruncie warszaw-

skim wród modych byy dla nich tak nienawistne. I staa

si rzecz na pozór dziwna, a jednak bardzo czsto zauway
si u nas dajca. Sowa krytyki w zastosowaniu do odczytów

Tarnowskiego pojawiay si tam tylko, gdzieby ze wzgldu

na pogldy polityczne prelegent powinien by cieszy si

uznaniem, to jest w prasie postpowej, a gównie w Przegl-

dzie tygodniowym. Fakt ten wyjani mona poprostu tem, e
jakkolwiek postpowcy w znacznej czci godzili si na pro-

gram polit3'ki wewntrznej przez Staczyków rozwinity, ale

zato w kwestyach filozoficznych stali na przeciwlegym bie-

gunie, gdy stronnictwo przeciwne, odrzucajc ze wstrtem

program polityczny Staczyków^ schodzio si z nimi na

gruncie religijnj-m. Tarnowski te nie zaniedba zaakcento-

wa tej strony pogldów swoich, mianowicie w odczytach

o pocztkach poezyi romantycznej, namitnie przeciw mate-

ryalizmowi i poz5't5-wizmovvi wystpujc. Niebawem w od-

czytach o >Panu Tadeuszu « i o »Nieboskiej komedyi« bar-

dzo zrcznie, bo bez zb\'tniego nacisku, stan w obronie

sprawy arystokracyi i szlachty przeciw > demagogii « bez Boga

i przeszoci; a z przesadnym natomiast naciskiem wielbi

gieniusz poetów narodowych, urokiem sowa pocignwszy
suchaczów, przemienia ich na chwil prz^^najmniej w wiel-
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biceli nie tjlko poetów, ale i wasnych swoich pogldów.

Tak zaskarbiwszy sobie serca ogóu inteligentnego i prasy,

dokona rzeczy najwaniejszej w sprawie swego stronnictwa:

przekona, e mona by dobrym Polakiem i wielbicielem

ideaów narodowych — a przecie w polityce nalee do Sta-

czyków\ Tym sposobem do umysu znacznej czci inteligencyi

naszej program polityki interesu i rozumu, przeciwny progra-

mowi uczuciowemu, goszony od lat kilku w Warszawie,

przedostawa si dopiero za pOvrednict\vem krakowskiego pro-

fesora i powoli zyskiwa sobie uznanie, majc si wkrótce

sta punktem zwrotnym w zorganizowaniu si stronnictwa

zachowawczego.

Takie b5'y najwaniejsze kwest}^ poruszajce dzienni-

karstwo warszawskie; przypatrzmy si teraz szczegóowszemu

troch obrazowi jego dziaalnoci ze wzgldu na stosunek do

dawniej rozbieranych zagadnie.

Wiemy ju, e Opiekun domowy zeszed w tym czasie

z pola, pozostawiona- bdc niemal na asce drukarza i kilku

wspópracowników; mieci on czasami jeszcze artykuy nie-

ze, ale w pimie adnego adu nie byo. Przemienionj' na-

stpnie na Tygodnik powszechny illustrowany, zrzek si sze-

rzenia idei postpowych i nalea do tej masy bezbarwnych

czasopism, które, pomimo dobroci pojedynczych rozpraw, nie

mog mie pretensyi do kierownictwa umysowego, lecz za-

spakajaj jedynie codzienne, e tak powiem, potrzeby czytel-

ników. W kocu raz jeszcze ulegszy zmianie redakcyjnej

i wydawniczej, zakoczy swe istnienie w r. 1888. Spóza-

wodniczce /. Opickiiiinii w kwestyach wychowania Ognisko

domo7ve zagaso w roku 1876, pomimo wielu reform ze-

wntrznych, piknoci formy dotyczcych, pomimo wspópra-

cownictwa Kraszewskiego i pomimo ruchliwej, chocia nie-

zawsze trafnej w wj^borze artykuów, redakcyi.

Przegld tygodniowy, zasilany wietnem piórem Ale-

ksandra witochowskiego do ostatniego kwartau z roku

1878, pod wzgldem swego temperamentu zmianie nie uleg;

ale natomiast w pogldach jego, nawet zasadniczych, nieje-

dnokrotnie zachodziy przewroty. I tak, pismo, które przez
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lat kilka stale popierao w kraju prac mrówcz, które do-

bitnie potpiao politykomani, w roku 1876 wystpio naraz

z szeregiem artykuów politycznych, a co wiksza — owiad-

czyo, e obecnie nie czas zajmowa si sprawami ekono-

micznenii, naukowemi, literackiemi i artystycznemi, bo si
rozpocz5^na nowa jakoby era... Przegld w prospektowych za-

pewnieniach czci wszj^^stko, co pikne i zacne w przeszoci,

a wywody- etyczne opiera na zasadach chrzecijaskich;

z treci atoli jego artykuów, z pomijania wszystkiego, coby

przeszo w jasnem wietle stawiao, a uwydatniania jaskra-

wego wszystkich jej wad; dalej, z etycznych artykuów, sta-

rajcNch si wywalczy dla moralnoci stanowisko niezalene

od religii, kady atwo przekona si móg, i owe prospek-

towe zapewnienia trc nieco naogami Tartuffe'a; nikt bo-

wiem nie cign Przegldu za jzyk, a on sam naumylnie

popisywa si z tern w ogoszeniach, czego w szpaltach pi-

sma nie znajdowano wcale, albo, co znajdowano pomieszane

bezadnie z wprost przeciwnemi pogldami. Obok tej wady
gównej by}' jeszcze inne, pomniejsze, które jednak wielk

liczb ludzi dla tego pisma zraay i czyniy ich nieczuymi

na rzecz3'wiste zalety. Namitny z usposobienia, cho wszyst-

kim trzewo myli zaleca, sam rzdzi si czstokro uczu-

ciami ujemnej wartoci: std pochodzio jego plotkarstwo,

które nieraz najniesuszniej czernio ludzi, nie bez usterków

zapewne, lecz nie tak znowu zbrodniczych, aeby ich kamie-

nowa wypadao; std rzadko u nas praktj-kowane wyuzda-

nie sowa, std bicie na alarm z powodu brzku komarów,

std cige niemal popisywanie si jaskrawemi frazesami,

które si czsto mijay z dowiadczeniem i logik, cho
w piknoci stylu obfitoway. Naukowo, bdca przedmio-

tem cigych ekstaz jego. najmniej gorliwego w nim samym
znajdowaa zwolennika; to bowiem, co si tam drukowao
pod ogólnym napisem » Ostatnie badania naukowe-, byo naj-

przód bardzo rzadko, a powtóre pobienie i rzadko kiedy

prawdziwie umiejtnie przedstawiane; byy to zazwyczaj pro-

ste sprawozdania, bez adnej krytyki robione. Przegld po-

zosta wówczas na stanowisku tyraliera; jako odwany gosi-
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ciel zasady niepodlegoci i samodzielnoci wiedzy, jako tra-

fny dostrzegacz ogólnych prdów i zrczny wyzyskiwacz

usposobie postpowych, budzc ruch, podnoszc kwestye na

czasie, niepokojc przeciwników, interesujc swojemi artyku-

ami, wpywaby dobrze na sprawy spoeczne, gdyliy nie

oszaamia umysów baamutnemi nieraz pogldami, które

z nauk spóczesn nie maj nic wspólnego.

A^ca, przeszedszy w poowie r. 1874 pod redakcy

Juliana Ochorowicza, trzj^maa si przez dwa lata zasad tak

zwanego umiarkowanego postpu, który si na tem gównie

zasadza, eby, nie zrywajc nici tradycyjnej, czcej nas z po-

jciami zmarych pokole, lecz owszem, pochwyciwszy j
dzielnie, i dalej powoli, z rozwag, z moebnie doskona
znajomoci, zarówno wasnych zasobów moralnych i mate-

ryalnych, jako te si otaczajcych nas i mogcych wpyn
na nasze losy. W skutek takiego rozumienia pogldu zasad-

niczego na rozwój spoeczny Niwa wypowiadaa gono, e,

jak we wszystkiem, tak i w ideaach spoecznych, nie moe
by zastoju; lecz owszem postp uwidoczni si musi, — e
zatem naley sformuowa i rozpowszechnia pojcia o spo-

wodowanej koniecznoci pooenia, nie zmianie wprawdzie,

ale gruntownej reformie ideaów, do czego wskazówek do-

starczy ma nauka. Nauka za, wiedza, musi by niezalen

i rozwija si swobodnie obok wiary. W tym duchu pisane

by}^ artykuy samego Ochorowicza: »Redakcya i czytelnicy*,

» Romantycy i Realici*, » Pozytywizm i negatywizm<s > Na-

sza modzie*, »Nasze powagi «; oraz innych spópracowni-

ków, jak Mcisawa Godlewskiego (» Zebrania gminne«), Jana

Jelenskiego (Kalisz i jego okolice*); w tym te duchu podano

tu streszczenie mowy Jana Tyndalla p. n. » Metafizyka i po-

zytywizm w Anglii*. — Z pocztkiem roku 1876 redakcy

przesza w rce Mcisawa Godlewskiego. Zrazu nie zrzdzio

to adnego kataklizmu w pogldach, wygaszanych w pimie;

zmniejszono tylko liczb artykuów filozoficznych i wogóle

rozpraw abstrakcyjnych, a wzito si do obrabiania kwestyj

biecych, podnoszc mianowicie spraw upadajcych wik-

szych posiadoci ziemskich. Powoli ten praktyczny kierunek
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doprowadzi redakcy do zerwania z filozofi pozytywn,

z darwinizmem, z ideami postpowemi, zbliy atoli w poj-

ciach politycznych i spoecznych do stanowiska Staczyków.

I powstaa kwestya, któr, jak si zdawao, pogrzeba ju na-

zawsze nowo5'tny ustrój pastwowy: kwestya arystokracyi

i demokracyi. Bkaa si ona ju poprzednio w szpaltach za-

oonego w r. 1877 dziennika politycznego Echo (pod re-

dakc3' Zygmunta Sarneckiego), ale nie robia wielkiego ha-

asu; dopiero, kiedy w pocztku roku 1880 Niwa pomiecia

artyku p. n. Nieobecni, w którym powoj-waa rody histo-

ryczne do zajcia przewodniczcej w spoeczestwie roli,

z obawy, aebj^ rola ta nie dostaa si w rce sejnów i her-

gów, zaczy si coraz goniejsze dyskusye o tym przedmio-

cie, zacz}' si oskarenia o destrukcyjne dnoci, skiero-

wane w stron tych, co ez za nieobecnymi nie wylewaj,

przekonani, e dzisiaj przewodnictwo naley si tym, którzy

maj zdolnoci i siy do przewodniczenia, — nie za tym,

któr>xh tylko tradycya dziejowa namaszcza. Nikt a nikt nie

odmawia obywatelowi o historycznem nazwisku miejsca przy

warsztacie spoecznym , ale nikt nie zechce wyej ceni

piknie brzmicego nazwiska nad talent, uczciwo i ch do

pracy. Niwa narazie nie bya zapewne dalek od uznania tej

zasady, chyba tylko konieczno bronienia raz ogoszonej ode-

zwy do nieobecnj^ch zmusia j do czynienia jakich subtel-

nych rónic pomidzy klasami i warstwami spoecznemi; ale

wkrótce ten pierwszy krok pocign za sob inne, które spo-

wodoway zupen przemian poprzedniego kierunku.

Jakby dla wynagrodzenia tej zmiany w przekonaniach

Niwy, powstao z pocztkiem 1876 r. nowe pismo naukowe,

p, n. Ateneum. Nie ogaszao ono adnego cile sformuo-

wanego programu; mówio tylko wogóle, e chce su3'
trzem ideaom: prawdzie, piknu i cnocie. Z dwudziestoletniej

przeszo dziaalnoci jego okazuje si, e starao si w nauce zaj
stanowisko wiedzy dzisiejszej, niezalenej od wian.-, ale nie

wystpujcej przeciwko niej wrogo; e we wszystkich pogl-

dach swoich kierowao si zasad krytyki przedmiotowej,

która na karb powag nic nie przyjmuje, czegoby dowiad-
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czeniem nie sprawdzia, a rozumowaniem nie rozwikaa; e
w ocenie przeszoci pragnie zachowa bezstronno, a nie

uwodzc si nierozwan czci bawocliwalcz dla wszystkicli

form ycia minionego, nie clice wpa w ostateczno pessy-

mizmu; e we wskazówkacli dla doby dzisiejszej powodowao
si trzewym pogldem na pooenie obecne, i pragnc, aeby
spoeczestwo wzrastao krzepko i zdrowo, ostrzega zarówno

przed gwatownemi ruchami, jak przed rozpywaniem si
w mg jakich teoryj. Temi rzdzc si zasadami, starao si
za porednictwem prac cile naukowych, zarówno informo-

wa czytelników o obecnym stanie umiejtnoci, jako te wy-

rabia w nich sd samodzielny, budzi w nich samowiedz
spoeczn. Mnóstwo artykuów pierwszorzdnej wartoci po-

miecio na swych kartach; a chocia niekiedy zakrada si
tu mniej waciwa, mniej zgodna z charakterem powanego
pisma rozprawa, gina ona wobec przewanej liczby dobrych.

W sporze z Nho o znaczenie i wpyw nieobecnych, prowa-

dzonj^m rozwanie, bez namitnoci i zacietrzewienia, stano
Ateneum na gruncie nowoytnych poj demokratycznych,

i przyznajc wszj^stkim prawo suenia dobru publicznemu,

zwrócio uwag przeciwników na ten fakt, e idea demokra-

tyczna, obejmujca sob najszersze i najtrwalsze warstwy na-

rodu, ma tem samem, nie burzce, ale budujce dnoci.
Ksigi dziejów niepodobna zamkn na pewnej epoce, ani jej

przymkn nawet, niby dlatego, e przystp do niej trudny;

dusza ludzka, jak susznie zauwayo Aenetim, zawsze b-
dzie t si elementarn, która posuwa naprzód wszelk cy-

wilizacy i zapisuje coraz dalsze karty dziejowe; uszanowanie

zatem godnoci czowieka w masach ludu szczepi w nich po-

jcie, rozwija poczucie sprawiedliwoci, doprowadza je do

uznania obowizków, do zrozumienia praw wasnych i cu-

dzych. Porzdek demokratyczny, dopuszczajc i powoujc do

wyksztacenia masy ludu, zapewnia kadej narodowoci y-
wotno niepoyt, a cywilizacyi otwiera pole niezmiernie

szerokie, na którem nauka, sztuka, kultura wogóle, a za

niemi cnota i powicenie, rozrasta si mog o wiele swo-

bodniej, o wiele wspanialej, anieli to dzia si mogo w cie-
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plarnianej atmosferze prz^-wilejów, pod kierunkiem nielicznych

rodów arystokratycznych.

Gorcem yczeniem postpowców byo od samego po-

cztku ich literackiej dziaalnoci: posiada organ codzienny,

w którymby powoli, po kropelce, mogli przeprowadza swe

przekonania. yczenie to zicio si w poowie r. 1878, kiedy

pismo dodatkowe niedzielne, JVowiny, przemienionem zostao

na codzienne w rzeczywistem znaczeniu tego sowa, gdj na

365 dni w roku wychodzi}^ one 360 razy. W prospekcie tak

zmienionego dziennika zapowiedziano trzymanie si zasad

>postpu naukowego*, t. j. uznawano za prawd to tylko, co

przez umiejtne badania stwierdzonem zostao, dla hipotez

za naukowych domagano si zupenej swobody dyskusyi.

Wykonanie tego programu, z powodu wadliwego skadu re-

dakcyi i stosunków finansowych, nie mogo bj- zadawala-

jcem; owszem pojawiay si kiedy niekied}- w NotiHnach 2cc-

tykuliki, które, dranic niepotrzebnie nietylko zachowawców,

ale i rozwaniej na rzecz}' patrzcych postpowców, sprawiy,

e redakcya w krótkim bardzo czasie rozwizaa si, ustpujc
miejsca pod koniec roku Aleksandrowi witochowskiemu,

który, opuciwszy Przegld tygodniowy, prac sw wycznie
powici dziennikowi. Jako z pocztku rzuci si ku temu

zajciu z wielk werw i energi, sam niemal dziennik cay
zapeniajc; niebawem atoli uczu si znuonym. Widoczn
byo rzecz, e stosunki nasze nie sprzyjaj rozwojowi dzien-

nikarstwa w duchu postpowym: brak po temu stosownych

materyaów, hasa postpowe zuywaj si, zostaje drobno-

stkowa walka, która nie przynosi ani zadowolenia, ani po-
danych rezultatów. To te z pocztkiem 1880 r. zwróci si
witochowski do niedzielnego dodatku prz}-- Nowinach i do
niego gównie pisywa a do koca tego roku, chcc, za

porednictwem jdrnie i barwnie krelonych artykuów, sze-

rzy przekonania, których sta si wymownym rzecznikiem.

Jak poprzednio w odcinku dziennika pisa Listy z Paragwaju^

tak teraz w tygodniku drukowa Pmnitnik, choszczc bi-

czem satyry i dotkliwego dowcipu objawy ciemnoty, nieuctwa,

pruderyi, faszywej powagi i niedowarzonego nowatorstwa.
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Zdaje si, e znaczenie tych wycieczek byoby doniolejsze,

gdyby nie tak czsto wystpowa w obronie osobistyci, e
tak powiem, interesów Nowin, gdyby nie przecenia drobnych

objawów, gdyby mniej by gwatownym i namitnym w wy-

powiadaniu zarzutów wzgldem stronnictwa zachowawczego.

Cito i ostry dowcip — bro to doskonaa na wszelkie

miesznoci ludzkie, ale nic ona nie poradzi tam, gdzie pa-

nuj gbsze uczucia lub utrwalone, choby naogami, prze-

konania; wywoa ona w napadnitym umiech albo skrzywie-

nie ust, ale gruntu duszy jego nie przerobi. Stawiajc tu te

zarzuty, nie myl bj-najmniej czy si w zdaniu z tymi,

którzy Nowinom szkodliw tendency przypisywali; nietylko

idzie pod \.ym wzgldem o przekonania, naley te pamita
o dnociach: a któ to pierwszy u nas wezwa o pomoc

dla godn5xh lzaków, kto si ofiarowa chodzi ze skar-

bonk po ofiar}', jeeli nie witochowski?

Z pocztkiem r. 1881 zaoywszy wasny swój organ.

Prawd, witochowski usun si od Nowin, które czstym

podlegajc zmianom redakcyjnymi, chyliy si widocznie ku

upadkowi. Ostatecznie naby je Stanisaw Kronenberg (f 1894),

a redakcy powierzy znanemu feljetonicie i powieciopisarzowi,

Bolesawowi Prusowi (Aleksandrowi Gowackiemu). Prus by
wielbicielem nauki nowoytnej; liczj- si zawsze do post-

powców, ale do stronnictwa postpowego, do t. z. »modej

prasy«, nigdy waciwie nie nalea, lubo w jej wydawnictwach

do czynny bra udzia. By on wogóle przeciwnikiem stron-

nictw, tak, e ju w pierwszej swojej samodzielnej pracy fel-

jetonowej
,
pomieszczonej w Opiekunie domowym r. 1872,

w » Listach ze starego obozu « stara si przemawia w duchu

pojednawczym. Umys jego by rdzennie polskim; wic te
wicej od innych wskazywa potrzeb dokadnego przetrawie-

nia i znarodowienia zdobyczy wiedzy zagranicznej. Ta wa-

ciwo jego umysu bya niewtpliwie wielk zalet i moga
sprawie rzeczywistego postpu na naszym gruncie przynie

duo poytku, gdyby nie zamiowanie Gowackiego do ory-

ginalnostek. Chcia on z dziennika zrobi »observvatoryum« spo-

eczne, z któregoby móg rozglda si po spoeczestwie
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i notowa sobie fakta wane i zastanawiajce. Zaniedba wic
dzia, który pismu codziennemu najwiksz daje poczytno,

t. j. wiadomoci biece, a natomiast zadrukowywa dziennik

sprawozdaniami, przepenionemi mas cyfr lub ogólnych rozu-

mowa. Zapomnia, e dziennik nie jest i by nie moe rod-

kiem, za pomoc którego sam redaktor zbieraby dla siebie po-

trzebne informacye, ale pismem, w którem czytelnicy informa-

cye znale pragn. Nastpnie, gdy zacz pisa artykuy

wstpne, nie dotyka prz^-godnie kwestyj, które w danej

ciwili rtajywiej interesowa mogy, ale rozpocz systema-

tyczny wykad socyologii, zastosowanej do pooenia i potrzeb

kraju, zapominajc znowu, e dziennik nie jest i by nie

moe katedr profesorsk, a tem bardziej ksik. Odegny-
wa si od wszelkiego rodzaju doktrj-nerjM, cigle mówic
o potrzebie wskazówek praktycznych, a sam bj^ doktr'nerem,

jakich mao. W goszonych przeze pogldach wiele, bardzo

wiele bj^o prawdy, nie tylko odczutej, ale dobrze zrozumia-

nej, lecz w wypowiadaniu tych prawd trzyma si metody

starych profesorów, którzy, zdobj^wszj- sobie dowiadczeniem

okrelenie jakiej prawdy, wymagaj dosownego powtórzenia

swej zwizej definicyi, nie pozwalajc na adn zmian
choby najdrobniejszego wyrazu. Artykuów jego wstpnych,

jeeli kto chcia je przyswoi sobie, potrzeba si byo uczy
prawie na pami. Poniewa obj w nich cay niemal obszar

stosunków spoecznych, poniewa obok dyagnozy dawa
i wskazania: nagromadzi wic w krótkim czasie materyau

publicystycznego, cinitego jak w prasie hidraulicznej, tak
mnogo, e starczyby na lat kilka, gdyby go w sposób pra-

wdziwie publicystyczny zuytkowano. Dawa za duo, nie

pamitny na przepisy higieny umysowej; nic wic dziwnego,

e czytelnicy najcierpliwsi nawet nuyli si i ziewali. A prócz

tego, redaktor podnosi niekiedy kwestye wcale nie na dobie,

np. gdy twierdzi, e owiata i moralno to dwie rzeczy nie

bdce z sob w cisym zwizku przyczynowym, e zatem

staranie o owiat dla ludu niema takiej doniosoci prakty-

cznej, jak mu zazwyczaj przypisuj; zdaniem jego, pierw-

szym obowizkiem spoeczestwa wzgldem ludu jest umoli-
2ARYS LIT. P016. *0
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wienie mu lepszego pokarmu, czyciejszego odzienia i higie-

niczuiejszego mieszkania, e gdy chop bdzie dobrze jad
i dobrze mieszka, to sam sobie szko zbuduje. Polemika,

jaka si z powodu tych twierdze wywizaa, nie wysza
wcale na korzy dziennika; stawa si on coraz mniej czy-

tanym, a wreszcie w r. 1883 waciciel, nie chcc zbyt wiel-

kich strat ponosi, zamkn go. Powiedziawszy tyle o uje-

mnych stronach dziaalnoci redaktorskiej Prusa, winienem

raz jeszcze zauway, e lubo nieprzystpnie dla wielkiego

ogóu, wypowiedzia on bardzo wiele rozumnych spostrzee,

które w skupieniu mona obecnie odczyta w ksieczce p. n.

» Szkic programu w warunkach obecnego rozwoju spoecze-

stwa« (Warszawa, 1883, str. 123). Za najwaniejsze uwaa
Gowacki nastpne: »W stosunkach nazewntrz trzeba dy
do cisego przestrzegania zasady wymiany usug. Z kimkol-

wiek stykamy si, dbajmy o to, aeby adna strona nic darmo

nie braa, nic darmo nie dawaa«. Wykonanie tej zasady kie-

dy w przyszoci bdzie — jak mówi — >najwyszym try-

umfem narodów w ich polityce zagranicznej '

.

Dziaalno postpowców nie pozostaa bez pewnego,

do nawet znacznego, wpywu na star pras. . Przedewszyst-

kiem najwaniejszy lad tego wpywu widzie mona w po-

rzuceniu zasady biernoci i w zachcie do udziau w pracy

spoecznej wród danych warunków; powtóre w zwycistwie

polityki rozumu nad polityk chwilowego uczucia. Obok tych

dwu widocznych ladów oddziaywania modej prasy, bezpo-

redniego lub poredniego, s i inne, nie bez doniosoci na-

ukowej lub spoecznej.

Najwidoczniej wpyw ten okaza si na Tygodniku ilhi-

strowanym (pod redakcy Ludwika Jenikego, tómacza arcy-

dzie Goethego), który bdc czasopismem, wycznie powi-
conem sprawom swojskim, rozszerzy najprzód swe ramy

i obj objawy cywilizacyi powszechnej, a nastpnie w rubryce

p. n. Arykidy z pimicnnichv obcych czerpane, od r. 1874

zacz pomieszcza bardzo cenne i dnoci myli swobodnej

nacechowane rozprawy z zakresu nauk przyrodniczych i hi-

storycznych. Nadto w artykuach oryginalnych nieraz zazna-
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czy swój wstrt do ultramontanizmu i do krpowania ducha

ludzkiego powijakami powagi.

Przy Kosach, od tego roku 1874, zacza wychodzi
Biblioteka najcelniejszych utworóio literatury europejskiej, li-

czca do koca i8g6 r. zeszytów 276, a rozpowszechniajca

to, co w pimiennictwie wasnem jest cennego, a w literatu-

rze innych owieconych narodów najlepszego. Rozszerzaa

ona zrazu tylko widnokrg widzenia, podsuwajc do po-

równania domorosym umysom dziea potnych inteligencyj,

a nastpnie wprowadzia take nowe mj^li, nowe dnoci
w dzieach Gregoroviusa, Hettnera, Taine'a, Carlyle'a, Bour-

deau, Mosso i t. p.

Inne czasopisma ulegay chwilowo prdom postpowym j

b5-o to naprzykad wielce charakterystycznym objawem, e
Gazeta polska, która naleaa do najbardziej wojowniczych

przeciwniczek pozytywizmu, powoaa do spópracownictwa

jego przedstawicieli i przez dwa lata 1875 i 1876 bya napó
przjmajmniej pozytywn. Potem stosunki znowu si zmie-

niy: inne pogldy zwyciyy; a chocia gazeta nie wyrze-

ka si pewnego rodzaju liberalizmu, ju przecie pozytywizm

przystpu do niej nie mia. — Nie mniej wanym jest fak-

tem, e wszystkie czasopisma tygodniowe, dwutygodniowe,

miesiczne, a nawet niektóre codzienne, uwaay odtd za

rzecz nieodbicie potrzebn: pomieszcza przegldy postpów
w naukach przyrodniczych, chociaby z dnoci przeciwn

najnowszemu w nich, darwinistycznemu, kierunkowi. Kwestye

zreszt praktyczne, dotyczce podniesienia dobrobytu mate-

ryalnego, owiaty ludu, zuytkowania wszystkich si do pracy

ogólnej, bez rónicy wyznania i pochodzenia, stay si istot-

nie zagadnieniami chwili biecej w prasie i znajdoway w niej

szerokie uwzgldnienie.

Jeeli w jednych czasopismach wpyw ducha nowego

sta si widocznym w treci pomieszczanych artykuów, to

w innych natomiast obudzi czujno i zmusi do cilej-

szego sformuowania swego programu. Nie mówic o orga-

nach wyznaniowych (Przegld katolicki, Izraelita), dwa mia-

nowicie czasopisma wystpiy jako przedstawiciele zacho-
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wawczego kierunku: Kro^iika rodzinna i Biblioteka War-

szawska.

Kronika rodziina, wychodzca od r. 1868, rónych ju
doznawaa kolei, Z pocztku cicha, skromna, nie wojujca

z nikim, potem od r. 1873, zreformowawszy swoje posta,

wdawaa si w gwatowne, a niekiedy z granic przyzwoitoci

wycliodzce, polemiki z mod pras. Przez czas jaki, w r.

1875, umilky byy inwektywy przeciw »postpowi bezwy-

znaniowemu i nihilistycznemu«, lecz w roku nastpnym oy-

wiy si nanowo; wicej w nich jednak wida byo zawzi-

toci i zego humoru, ni siy przekonywajcej. W zasadach

swoich Kronika konserwatyzm opiera na religii; jakkolwiek

bowiem uznaje tradycy za jedne z podwalin moralnego bytu,

to wszake tradycyi tej nie przyjmuje bez rozbioru; owszem
— krytykuje te wszystkie jej strony, które, cho w czci,

przeciwne s wierze katolickiej. Postpu si nie zarzeka, ale

pragnie tego, co nazywa »postpem chrzecijaskim « ;
pod-

daje zatem wiedz pod religii i sdzi, e wszelkie poku-

szenie si wiedzy o samodzielno uzna W5^pada za bunt

przeciwko kocioowi: to wanie nadaje jej cech ultramon-

task, której si nie zapiera. Od lat kilku Kronika zanie-

chaa znowu napadów na darwinizm, pozytywizm i t. d.,

okolicznociowo tylko przeciw nim si burzc i jakby przypo-

minajc sobie metod zniesawiania niemiych jej osobistoci

lub dzie (nawet jeszcze przed ich ukazaniem si w druku).

O wiele mniej wyran barw zachowawcz nosi Bi-

blioteka \Varsza7vska, istniejca od roku 1841 nieprzerwanie

i cieszca si z tego powodu zasuonym rozgosem. W r. 1875

nastpi w niej przewrót wewntrzny, gdy z grona redakcyj-

nego wystpili tacy pisarze jak Adolf Pawiski, Tadeusz

Korzon, Henryk Struve, którzy przez pótrzecia roku starali

si, nie bez skutku, oywi staruszk, wlewajc w jej yy sok

nauki nowoytnej. Po owj^m przewrocie uwydatnia si w Bi-

bliotece niech do zajmowania si sprawami spoecznemi,

a w kilku artykuach zaznaczono religijno-zachowawcze sta-

nowisko, bez naleytego jednak okrelenia, jak tradycy

uwaaa dla siebie redakcya za norm postpowania i jaki
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idea jej przywieca. Zreszt, jako zbiór artykuów, posiadaa

Biblioteka niema warto i szerzya wród spoeczestwa

nieraz bardzo rozumnie przedstawione pogldy, ciocia obok

nich znajdoway si i wielce zacofane albo liche; brak nale-

ytego wyboru w artykuach by jej sab stron. Po krótko-

trwaej dobie wikszego oywienia pod wzgldem literackim,

kiedy redakcy sterowa Feliks Jezierski, znany tómacz kilku

arcydzie obcej literatury, w roku 1880 zasza w Bibliotece

nowa zmiana redakcyjna. Na kierownika tego czasopisma po-

woany zosta przez jego wacicieli b. profesor historyi

w Szkole Gównej, Józef K. Plebaski, osiady od r. 1870 na

wsi, a wybrany w tym czasie na radc Towarzystwa Kredy-

towego Ziemskiego. W grudniowym zeszycie Biblioteki z r.

1880 ogosi on program, który w streszczeniu powtarza

przez nastpne lat 10 tj. do koca r. 1890. Zasadnicze w nim

myli byy: utrzymanie »peryodycznoci naukowej « w litera-

turze polskiej; rozbiór spraw nie tylko swojskich, ale i ob-

cych, spoeczestwo nasze ywo obchodzcych, zwracanie

uwagi na postp w rozmaitych gaziach nauk dokonany,

z uwzgldnieniem zadania naszej cywilizacyi i owiaty naro-

dowej we wszystkich kierunkach pracy umysu ludzkiego,

sprawozdania krytyczne z dzie naukowych i literackich,

wreszcie ogaszanie utworów literatury piknej, zajmujcych,

nie tylko fantazy, ale ca umysowo nasze. Nie akcento-

wa Plebaski adnego wyranego hasa spoecznego, ale

w pogldach swoich na sprawy biece, zagraniczne i miej-

scowe, zajmowa stanowisko umiarkowanego konserwatysty,

który nie pragnie rozamu midzy nauk a wiar, lecz za-

biega o ich pojednanie, który nie wycza adnej warstwy od

udziau w yciu narodowem, ale nie radby oczywicie odda
steru warstwie, historycznie modszej pod wzgldem znacze-

nia i wpywu. Zmian w doborze i ukadzie artykuów nie

przeprowadzi Plebaski wcale: po dawnemu bya Biblioteka

skadem rónorodnych rozpraw. Chwil biec interesowa

si wprawdzie, ale spostrzeenia o niej wypowiada tym sty-

lem doktoralno-bombastycznym, co to brzmieniem ju swojem

ogó czytelników zwyk odstrcza. To te Biblioteka War-
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szawska, za czasów jego redakcyi, nie zyskaa na rozpowszech-

nieniu i nie wywoywaa w prasie ywszego zainteresowania.

Bd co bd zmiana redakcyi w Bibliotece zostawaa

w cisym zwizku ze wzmoeniem si i zorganizowaniem

stronnictwa zachowawców w Warszawie. Poniewa za to

zorganizowanie si nastpio pod wpywem i przy wspódzia-

aniu Staczyków krakowskich, potrzeba si wic nam zwró-

ci do nich powtórnie i wskaza przynajmniej pokrótce gó-

wne fazy ich póniejszej dziaalnoci.



VII.

»Dyagnoza« Ludwika Wolskiego i polemika z jej powodu. — Tryumfy

polityki Staczyków. — Ministeryum Taaffego. — Zmiana w pogldach
spoecznych Staczyków. — mier Szujskiego. — ^Teka Nieczui<<. —
Rozwizanie si stronnictwa zewntrzne, przyrost wewntrzny. — Modzi
Staczycy. — Przegld powszechny. — Ludwik Masowski i »Listy do

przyjaciela*. — Oddziaywanie Krakowa na Warszaw. — Niwa. — Ar-

tyku Ludwika Górskiego. — »Mody konserwatyzm* warszawski. —
Sowo. — Rola. — Obrona ideaów postpowych we Lwowie, Krakowie

i Warszawie. — Prawda. — Przegld tygodniowy i radykalizm. — Wdro-

wiec. — Kuryer codzienny. — Kraj.

Od czasu Ogoszenia Teki Staczyka stronnictwo kra-

kowskie przez czas dugi nie wygaszao ju nowycli pogl-

dów: bronio tylko tam wypowiedzianych i uzupeniao je, gdy si

po temu stosowna nadarzya okoliczno. I tak gdy r. 1876

w Album muzeum w Rapperswylu, ogoszonem we Lwowie
pod redakcy J. I. Kraszewskiego, wydrukowano artyku Lu-

dwika Wolskiego p. n. »Dyagnoza«, Józef Szujski nie omie-

szka pomieci gwatownej na odpowiedzi p. n. »0 faszy-

wej historyi jako mistrzyni faszywej polityki* (Przegld pol-

ski, 1877, zeszyt wrzeniowy). Wolski, zauwaywszy w^ spo-

eczestwie upadek ducha »spowodowany staem usiowaniem

reakcyi pragncej wygubi w sercach cze dla ideaów

i wiar w przyszo, tpieniem tradycyi przez wystawianie

w faszywem wietle caej przeszoci «, za rzecz naglc po-

czyta potrzeb zmiany w postpowaniu ze .strony chodniej-

szych i wytrawniejszych, którzy » miasto zimnem szyderstwem
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wydrzenia ca przeszo narodu i jego ideay, powinniby

dziaa pod iasem mioci i jej oywczego ciepa, a przytem

by zawsze w zgodzie z wyrobion w przeszoci indywidu-

alnoci narodu, niedajc si na jakie tam zaklcia przei-

stoczy w co zupenie innego <. Szujski w swej odpowiedzi

stara si dowie, e postpowanie Staczyków byo i jest

jedynie zbawcze dla spoeczestwa i e pogldy przeciwne

wyrodziy si wskutek sfaszowania dziejów przez stronnictwo

demokratyczne (Lelewel, Moraczewski, Henryk Schmitt), które

za swe haso wzio zasad liberu7n conspiro. Odpowied ta

wywoaa znowu zawzit polemik, w której najpowaniej-

szy gos zabra Henryk Schmitt. Wyda on broszur p. n.

» Kilka myli na czasie w sprawach publicznj^ch« (Lwów, 1877),

gdzie stan w obronie i pogldów Wolskiego i dziejopisa-

rzów demokratycznj-ch. Wymiewajc »rzd moralny« kon-

serwatystów »podwawelskich*, dowodzi, e dawna szkoa

historyczna nie faszowaa dziejów, a jeeli janiej i wietniej

przedstawiaa dobre ich strony, to czynia to dla podtrzyma-

nia ducha, gdy »nowa szkoa« z Szujskim na czele, dla

doktr^my o dobrych zamiarach królów a oporze anarchicznego

narodu, powica prawd.

Równoczenie Staczycy, którzy z pocztku, jak wiemy,

do zasad demokratycznych si przyznawali, zaczli coraz wy-

raniej si skania ku ideom arj^stokratyczno-monarchicznym,

a prz5'teni i w zwizku z t przemian coraz namitniej po-

wstawa przeciw wolnomylnoci i » faszywemu*, jak powia-

dali, postpowi.

Publicystyczna raczej, ni historyczna praca Henryka

Lisickiego o margrabi Aleksandrze Wielopolskim (polskie wy-

danie w 4-ch tomach 1878— 9, francuskie we 2-ch r. 1880),

która wywoaa kilka broszur, daa i Przegldowi sposobno
wypowiedzenia ponownie pogldów swoich na wypadki 1863 r.

I teraz przemówi znowu Tarnowski, modyfikujc w wielu

punktach gwatowno poprzednich wystpie, ale gównie

starajc si zmniejszy win niektórych domów arystokra-

tycznych.

Tymczasem rozwój stosunków politycznych w Austr>'i,
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zwaszcza za minsteryum Taaffego, przygotowa tryumf Sta-
czykom: ich dnoci do poycia szczerego z dynasty habs-

bursk otrzymay zwycistwo, które w r. 1880 przez podró
Franciszka Józefa po Galicyi zaznaczyo si wyranie. Tar-

nowski, nie robic ju teraz wymówek nikomu, napisa dy-

tyrambiczny artyku, p. n. Cesarz w Galicyi, który by mil-

czcem niejako zadouczynieniem za przykre zeznania, zo-

one »po dziesiciu latach «.

Tu te wskaza nieprzyjació, przeciwko którym walczy

i walczy Przegld polski. Nieprzyjaciómi tymi s: »duch

przeczenia i faszywego postpu «, wystpujcy przeciw Bogu
i kocioowi; powtóre »faszywa równo czyli demokracya

kosmopolityczna* ; a wreszcie panslawizm, który, w przymie-

rzu z tamtymi dwoma, »chce — jak powiada Tarnowski —
zaciera moralne i pochania materyalne dzierawy i granice

narodów, eby, na proch rozbite i zmiadone, strawi i zo-

sta sam jeden «.

Co za przez »faszywy « postp rozumiano, to wyja-

niaj sowa Józefa Szujskiego przy rozmaitych okoliczno-

ciach wypowiadane. Lubo sam on uprawia krytycyzm w zakre-

sie szczegóów dziejowych i w rozbiorze faktów ycia spó-

czesnego, to przecie w sferze filozoficznego mylenia staw^

si stopniowo wrogiem krytycyzmu, wrogiem swobodnego

roztrzsania wszelkich kwestyj obchodzcych ludzko. Jako

profesor historyi, we wstpnej zaraz lekcyi 1869 r. wypowie-

dzia sw wtpliwo, eby historya kiedykolwiek sta si

moga umiejtnoci cis, a w pi lat póniej (w artykule

Moralno i wiedza), odrzucajc i potpiajc myl szukania

praw rozwoju historycznego, nawróci do znanego pogldu
Bossueta, przeoczajc zupenie, e kto wprowadza do dziejo-

znawstwa czynnik, którego dziaanie, jak sam Szujski wy-

znaje, jest cakiem dowolne, ten w kocu bdzie musia ca
sw krytyczno zwróci jedynie i wycznie do rozpoznania

autentycznoci tekstów, bez wzgldu, czy ich tre moliw
jest lub niemoliw — wedle praw natury, wszelk dowol-

no wykluczajcych. Z tego zacienienia sfer>^ krytycyzmu

wyniko, e Szujski próby wszelkiego mylenia rónicego si
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od dogmatów katolickich, czy to bdzie humanizm, czy pro-

testantyzm (odczyty o Odrodzeniu i rcformacyi), czy pozyty-

wizm — poczytywa za objawy »pychy rozumu*, a chcc ju
w zarodku stumi popd do » zdawkowych teoryj postpu

«

podawa prawdziwie rozpaczliw rad, aeby w szkole, przy

nauce historyi, wpajano w modzie »przekonanie o zmien-

noci i niedoskonaoci teoryj ludzkich « (Sprawozdanie ko-

inisyi w sprawie reforjny szkó rednich, 1881, str. 27) —
czyli innemi sowy, aeby poderwano odrazu podstaw nauki

rozumem zdobj^tej, zastpujc j wiar objawion, chocia

przecie i ta wiara inaczej si w ludzi przela nie moe, jak

za porednictwem rozumu.

W r. 1882, z powodu broszury Leona Biliskiego o Sta-

czykach, który godzi si na zasadnicze pogldy polityczne

stronnictwa krakowskiego, ale surowo oceni rodki, jakich

do przeprowadzenia tych pogldów uyo, jeszcze raz wyst-

pi Szujski w obronie wanie owych rodków; kierujc si

atoli widocznem w samym stylu rozdranieniem, nie wywo-

a podanego wraenia nawet wród tych, co nie nalec do

obozu Staczykowskiego, podzielali myl gówn jego polityki.

Wkrótce potem, 7 lutego 1883 r. Staczycy utracili

swego przewódc; 46-letni Szujski zstpi do grobu. Brak

jego da si uczu stronnictwu natychmiast. Gdy wysza Teka

Nieczui (Pary, 1883), w której Zygmunt Kaczkowski, pozo-

stajcy do owego czasu zdaa od wszelkich sporów literac-

kich i politycznych, bardzo dotkliwe Staczykom porobi za-

rzuty, nie znalaz si nikt, coby jego wywody i oskarenia

odeprze si stara '), lubo kilka sabych jej stron wybornie

si nadawao do polemicznego wyzyskania. Nie dbano o to

moe z tego jeszcze wzgldu, e i samo stronnictwo jako

odrbny dziaacz polityczny chylio si ku upadkowi. Pod-

czas sejmu galicyjskiego z r. 1883 Staczycy poczyli si

') Pan Tarnowski na t moje uwag tak jeno da odpowied:

»Niech nam p. Ch. wierzy, e tylko taki si midzy nami nie znalaz,

któryby to by czytali. Przypomnie chyba wypadnie to jedynie, e od-

powied powysza wymkna si 7 pnd pióra profesora literatury

polskiej.
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z dawnym klubem podolskim; dla korzyci politycznej —
jak niebawem objani Tarnowski — eby utrzyma zgod
z monarchi austryack, eby zatrze rónic midzy Galicj^

zachodni a wschodni, zaniechali na czas swojej idei spe-

cyalnej: » gminy zbiorowej «, której w obecnych okoliczno-

ciach przeprowadzi nie mogli (Przegld polski: »Sesya sej-

mowa 1883 roku«, zeszyt grudniowy).

Naturalnie jest to zniknicie z widowni politycznej na-

zwiska gównie, ale nie dnoci; jak porak caego pro-

gramu nazwa tego nie mona. Przeciwmie. Wtedy-to wanie
stronnictwo wzmocnio si przypywem si wieych. Znaczna

cz modszych profesorów uniwersytetu krakowskiego, któ-

rzy dawniej stanowili mniej lub wicej wyran opozycy

w duchu wolnomylnym, zapisaa si teraz pod sztandar

Staczyków; z pomidzy nich najgoniejszem nazwiskiem

a zarazem dz odegrania roli politycznej zaznaczy si Mi-

cha Bobrzyski. Ci » modzi Staczycy « weszli do redakcyi

Czasu i Przegldu polskiego ; niektórzy nawet, jak Stanisaw

Smolka, zarzucili (naley doda, e na czas tylko) prace na-

ukowe, aeby si powici — publicystycznym. Nastpi po-

dzia sposobu dziaania pomidzy oba te czasopisma. Czas,

w doranych, krótkich artykuach, nieraz ostro polemicznych,

stara si dokucza przeciwnikom a jedna i poucza zwolen-

ników; Przegld polski, w obszerniejszych rozprawach, zapo-

znaje z wynikami bada naukowych na rónych polach wie-

dzy, rzadko wdajc si w polemik, lecz pragnc przekona,

e stanowisko katolickie nie przeszkadza bynajmniej rozwa-

aniu umiejtnemu zjawisk wiata — naturalnie, w granicach

dogmatu.

Pod tym ostatnim wzgldem t same dno objawia

Przegld powszechny, zaoony w Krakowie 1884 roku przez

jezuitów. Nie solidaryzujc si z programem politycznym

Staczyków, czasopismo to w duchu cile i wyranie kato-

lickim obejmuje, a przynajmniej obj si stara, ca dziedzin

wiedzy, dowodzc, e prawdziwj' postp i prawdziwa nauka,

jeeli maj by dla spoeczestwa owocnemi, musz koniecz-

nie wychodzi z zasad kocioa katolickiego. Artykuy o po-
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godzeniu wiary z wiedz, uwzgldnianie publikacyj klerykal-

nych i t. p., s naturalnemi przejawami gównej, wskazanej

tu dnoci tego miesicznika.

Co w formie umiarkowanej i ogldnej wypowiaday
wzmiankowane tu czasopisma, wygosi jaskrawo i namitnie

l'cnfant terrible konserwatyzmu galicyjskiego, Ludwik Ma-

sowski. Z nazwiskiem jego spotyka si ju czytelnik na

kartkach tego Zarysu, i to w szeregu postpowców gorliwych.

Jako istotnie od chwili, kiedy pierwsz sw prac »o uka-

dzie materyi« pomieci w Przyszoci 1866 r., by on przez

lat kilkanacie rozpowszechnicielem zdobyczy nauk przyrodni-

czych w ich najnowszym okresie; pisa studyum pozytj^wi-

styczne o > Prawie postpu« (1872 r.), tomaczy Darwina,

bra czynny udzia w Krajii krakowskim i t. d. Jeszcze

w r. 1883 kiedy zakada pismo codzienne, Kuryer kvo7('ski,

by najmocniej przekonany, i zamao w Galicyi istniao po-

stpowych i opozycyjnych ywioów, i »obóz ludowy ma
nawet zaduo dodatnich pierwiastków socyalnych, zanadto

jest ulegy, zawiele zgina karku, zalepo sucha rozkazów

pyncych z góry«. Galicya przedstawiaa mu si »jako

wielka sadzawka, cuchnca i brudna, na caej powierzchni

pokryta w'Szelkiego rodzaju wodorostami — rol wodorostów

gra sejm i wiedeskie koo polskie< . Postanowi wic w pi-

mie swojem »urzdzi odpyw dla wód tej sadzawki, zwia
z jej powierzchni owe wodorosty, wydoby z wntrza nowe

a utajone siy« czyli, poprostu mówc, » zgrupowa obóz po-

stpowy, zacinajcy nawet zlekka radykalizmem*; radykalizm

by mu — wedle jego wyraenia — potrzebnym »jako ener-

giczny rodek hidrodynamicznj- do poruszenia wód owej sa-

dzawki «. W tym celu, bdc zwolennikiem ugody z Rusi-

nami, do nich zwróci si o pomoc spópracownicz, i tak

sobie rozumowa: »Rusini, dobrze pokierowani, mog by
wybornym elementem postpowym; zebra wic ich siy, nie-

potrzebnie dzi zuywane w narodowociowej walce, i skiero-

wa, wespó z siami postpowych ywioów polskich, prze-

ciw tym wodorostom, które po wierzchu naszych wód py-

waj i nas tocz: a zwycistwo nieochybne. Wodorosty
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spyn, a Galicya odradza si pocznie, Galicya nowa, moda,

pikna, nieskoczenie postpowa, a nadewszystko moralna «.

Zabra si tedy do pracy... i po roku... nietylko wodorostów

nie wyrugowa, ale sam si w nie zaplta . .

.

Powiedziawszy sobie, e » tylko gupcy nie zmieniaj

nigdy zdania«, chcc widocznie nie by gupcem, zmieni

swoje, i to zmieni na wprost przeciwne. Ze zwolennika po-

stpu i liberalizmu sta si wielbicielem policyi, bodaj, e nie

kata. W spoeczestwie galicyjskiem dojrza wtedy tak stra-

szn skonno do anarchii i tak obrzydliw demoralizacy

w obozie postpowym, e postanowi w tyme samym Ku-
ryerze lwowskim bez litoci wyszydzi i wydrwi ywioy li-

beralne i... samego siebie z poprzedniego okresu. Zacz wic
drukowa artykuy objaniajce t stanowcz zmian w swoim

pogldzie na stosunki spoeczne, a gdy musia si wskutek

tych artykuów rozsta z Kuryerem, ogosi je wraz z do-

penieniem osobno jako Listy do przyjaciela (Lwów, 1884).

Nie poaowa atramentu na odmalowanie gupoty i prze-

wrotnoci dzienników lwowskich i opozycyi sejmowej, ogo-

si bankructwo liberalizmu w Europie, a po czci i w Gali-

cyi, wypowiedzia niektóre swoje ideay spoeczne. Dla przed-

stawienia t5'ch ideaów w naleytem wietle, potrzeba przede-

wszystkiem wiedzie, e wedug byego postpowca »swoboda

w yciu spoecznem jest najwysz moebn niedorzeczno-

ci« (str. 85). Kto przyszed do wyznawania takiej zasady,

ten, naturalnie, musi by lub sta si zawzitym przeciwni-

kiem caego ustroju pastwa nowoytnego, a wic nie tylko

wolnej konkurencyi w sprawach ekonomicznych, ale i parla-

mentaryzmu w yciu politycznem, nie tylko swobody sowa
drukowanego, ale i swobody sumienia, nietylko wolnoci

rónych warstw spoecznych, ale i wolnoci osobistej. Jako
znale mona w broszurze Masowskiego albo najwyraniej-

sze w tej mierze wyznania, albo lady, e od takich twier-

dze jest bardzo niedaleki. Znaczn cz broszury powici
krytyce wolnej konkurencyi, twierdzc, e w praktyce zasada

ta zrodzia fuszerk, a w polityce blag. Opozycy parlamen-

tarn i prasow nazywa tak samo jak swobod »niedorzecz-
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noci* (str. 73). W iistroju parlamentarnym widzi same

tylko strony ujemne. > Stronnictwa — powiada — zamiast

rozwija swe szlachetne przymioty i rywalizowa dodatniemi

swemi stronami zaczy ubiega si ujemnemi, jako taszym
psychicznym robotnikiem, o popularno u gminu; a ponie-

wa do niego przemawia wypadao jego jzykiem i schlebia

jego aspiracyom, przeto poczy bied na wycigi zarówno

w przesadzie obietnic jak i w szkalowaniu si wzajemnem.

O ofiarnoci dla sprawy publicznej nikt nie myla, tak da-

lece, e w dziejach parlamentaryzmu zapisane s jako biae

kruki te wypadki, kiedy opozycya, nie dla taktyki, ale z admi-

racyi dla szlachetnego patryotyzmu, dawaa poklask rzdowi.

Najsprytniejsze i najprzewrotniejsze stronnictwo wieczono
laurem wadzy, a wyzucie si z wszelkich przcsdóiv moral-

nych, nie za ich cise przestrzeganie, stao si drog do

jego zdobycia* (str. 83, 84). Swoboda prasy galicyjskiej po-

trzebuje, zdaniem autora List m, cienienia wikszego ni
przez kontrol prokuratoryi, bo prokurator »nie ciga zych
rzeczy, ani gupich, ale tylko wyuzdanie stylowe, nie przela-

duje szkodników, ale sabych stylistów, nie chroni publiczno-

ci od prasowego jadvi, ale pracuje nad poprawieniem lite-

rackiego jzyka i powstrzymywaniem publicystów od uywa-
nia stajennej okrasy « (str. 72).

Oto s wyranie przez samego Masowskiego sformuo-

wane wyniki zasady, e swoboda w yciu spoecznem jest

najwysz moebn niedorzecznoci. Za temi w konsekwen-

cyi pójd wszystkie inne, tak, e dawny autor > Prawa po-

stpu* gotów nas dla uniknicia zarazy anarchii osadzi

w zwaliskach dusznego gmachu dawnych dobrych czasów,

rozbitego w r. 1789. Rzeczywicie, Masowski daje do zrozu-

mienia, e to jego rzecz5'wisty idea. Mieszczastwo dzisiej-

sze — zdemoralizowane do szpiku koci a egoistyczne jak

mapa. Lud, czyli, jak b^^y postpowiec z afektacy powiada,

chop, to » istota gorzej ni pospolita, bo brutalna w uczu-

ciach, a w myleniu nie wychodzca poza ciasny zakres kon-

kretnoci, o dzikich rysach twarzy, rozwinitych szczkach

a plaskiem czole, o przewodzie pokarmowym, przypominaj-
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cym trawoerne zwierzta*, nie moe wic by czynnikiem

dodatnim w ustroju spoecznym (str. 59). Wskutek przew^agi

warstw ludowych w yciu, literaturze i sztuce zapanowaby

brutalizm, bo chopskie podniebienie potrzebuje ostrej przy-

praw}': dla niego karesem jest szturchanie pod ebra, obraz

honoru •— dopiero stajenna impertynencya, jaskraw}^ kolor —
wzrokow satysfakcy, barokowa przesada — delikatn allu-

zy, dla niego sza pijacki — humorem, trywialno — do-

wcipem, ostr}' i krzykliwy kontrast — jasnem wyoeniem
mj-li; dla niego zmysowa metafora — szczytem abstrakcyj-

nego mj^lenia, a fotograficzna prawda konturów — este-

tycznem prawdopodobiestwem treci «. Ale nietylko tak-by

byo w przypuszczeniu; Masowski ju dzisiaj widzi te opa-

kane skutki wpywu chopa. »We — powiada — te reguy

ludowej etyki, estetyki, retoryki, polityki etc, pomieszaj

w odpowiednich dozach, a bdziesz mia dzisiejsz poezy,

literatur, sztuk plastyczn, scen, pras« (str. 63). A jeeli

powstaj jeszcze utwory wedug innych regu budowane, to

dlatego, e... szlachta nie wygasa jeszcze. Szlachta— bo te
i duchowiestwo: to jedyne czynniki zdrowe — wedug Ma-

sowskiego — jedyne filary podpierajce budow spoeczn.

Na nich trzeba si oprze, jeeli si zamierza wydoby spo-

eczestwo z kauy liberalizmu i anarchii. Z nich utworzy

si rzd, który, po odrzuceniu form parlamentarnych, jako

niedorzecznych, bdzie, naturalnie, absolutu}'. Jeszcze jeden

krok, a z Masowskiego stanie si nowy de Maistre, uwiel-

biajcy kata, jako najszanowniejsz osob w spoeczestwie

domagajcy si przywrócenia inkwizycyi, zniesienia prawa to-

lerancyi, prawa równoci i wolnoci cywilnej. Nowy obsku-

rant bdzie tern si tylko róni od dawnego, e powtarzajc

w kilkadziesit lat stare oklepanki, powtarza je niezdarnie.

A w dziaalnoci publicystycznej okaza nastpnie Masowski

dostatecznie, i mu widziado anarchii tak dalece pomieszao

w gowie, e a przytumio poczucie narodowoci: on jeden

z pomidzy publicystów mia haniebn odwag pochwalenia

barbarzystwa rzdu pruskiego, kiedy ten w roku 1885 wy-

da nakaz wydalenia Polaków ze swych posiadoci; on jeden
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w teiii wydaleniu dojrza oczyszczenie pastwa pruskiego

z ywioów anarchiczjiych.

Masowski w pogldach swoich popisuje si cigle

z wielk czci dla nauki nowoytnej i stara si je wystawi,

jakby wytwór najczystszy wiedzy najnowszej. Nie wchodz
tu bynajmniej w rozstrzygnicie pytania: czy to hodowanie

jest szczere, czy te wynika jedynie z taktyki reakcyjnej, pra-

gncej czytelników wzi na lep nauki; skaniam si owszem

do mniemania, i w czowieku, który do tak niedawna by
wyznawc i apostoem umiejtnoci przyrodniczych i socyo-

logicznj^ch, który przez tyle lat najpikniejszej modoci swo-

jej zy si z nauk nowoczesn, trudno przypuci nage

odstrychnicie si od niej. To wszake za rzecz niewtpliw

uwaa mona, bo na bardzo wielu przykadach stwierdzon,

e kto raz odrzuci pojcie swobody jako niedorzeczno, ten

musi skoczy na cisym dogmacie wiary, ten o s7Vobodne)

nauce myle nie moe.
Takie byy gówniejsze objawy reakcyi zachowawczej

w Galicyi. Przeszy one do Królestwa zarówno w swych po-

wanych, jak i wrzawliwych ksztatach i dlatego konserwa-

tyzm warszawski nie ma cech oryginalnych, prócz tej jednej,

e jest obcity. Z koniecznoci bowiem program polityki ze-

wntrznej, wypowiedziany i wykonywany przez Staczyków,

musia by odoony na bok; wzito tylko program polityki

wewntrznej, ju poprzednio przez mod pra.s wród miej-

scowych warunków wyrobiony, i dodano do niego przypraw

szlachecko-nabon.

Pierwszem pismem, w którem ten amalgamat dnoci
modej prasy warszawskiej z zasadami zachowawców krakow-

skich si pojawi, bya Niioa, ulegajca co kilka lat pewnym

przewrotom. Ju wzywanie » Nieobecnych « zapowiadao now
metamorfoz. Przez dwa lata (1880, 1881) bya ona prze-

wanie prostem echem Przeglda polskiego, przedrukowujc

artykuy tu pomieszczone Szujskiego (Odrodzenie i reforma-

cya), Tarnowskiego i innych, czasami tylko odzywajc si od

siebie przez usta Józefa Kasznicy, niekiedy nawet dopuszcza-

jc jeszcze do swych amów pióra postpowców. W r. 1882
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zacza w Nmie wychodzi obszerna rozprawa Ludwika Gór-

skiego p. n. » Znaczenie i obowizki wikszej wasnoci ziem-

skiej w Królestwie Polskiem< . Cigna si ona — naturalnie

z przerwami — blizko cztery lata, tak, e ukoczon zostaa

dopiero na pocztku roku 1885. Zauwaywszy, e wiksza

wasno przebya ju w Królestwie najcisz chwil prze-

wrotu ekonomicznego, autor zawezwa wspóobywateli, by si

rozpatrzyli av pooeniu i poznali obowizki, jakie im do spe-

nienia przypadaj. W zobrazowaniu » stanu obecnego « stwier-

dzi, e >pr3^watna wasno wiksza ma jeszcze u nas pierw-

szorzdne pod wzgldem rozlegoci i wartoci posiadanych

dóbr znaczenie «, e ma warunki zapewniajce obywatelom

niezaleno bytu materyalnego, e dla wyksztaconego umy-

su przedstawia pole wdzicznej pracy, e wreszcie znajduje

si w okolicznociach dajcych sposobno wywierania dobro-

czynnego wpywu na 6o7o ogóu ludnoci; a std zawnio-

skowa, e jeeli tylko ob3'watelstwo zechce, to moe zacho-

wa pierwsze miejsce wród rónych warstw narodu. Wyka-

zawszy nastpnie przyczyny zobojtnienia szlachty wzgldem
swego zawodu i stanowiska spoecznego, przedstawiwszy

rodki, jakie ona posiada, aeby jednemu i drugiemu zado
uczyni, poda w kocu zarys tej sfery, w której ziemianie

mog zbawiennie dla kraju pracowa. Oto mog i powinni

by czynnymi w gminie wiejskiej, w okrgu sdowym gmin-

nym, w radach dobroczynnych i szpitalnych, nakoniec w To-

warzystwie Kredytowem Ziemskiem. »Nie trzyma si wic —
powiada autor — na boku w egoistycznym indyferentyzmie,

lub z uczuciem nieprzychylnej, bo obraonej wyszoci, ale

wyzyska korzj^ci, jakie pooenie nadaje, dla wspólnego do-

bra, jest zadaniem mylcego czowieka i dobrego obywatela.

Jasu}^ i trzew}' pogld na obecne pooenie i na rozwijajce

si stosunki spoeczne W3^kazuje oczywicie, e uporczytue

krenie wikszych ivacicieli ziemskich w kole dawnych

praw i przywilejów, a uchylanie si od obowizków, z dzi-

siejszego stanu rzeczy wypywajcych, sprowadzioby ich na

stanowisko zupenej biernoci spoecznej « (Ni'iva, 1885, t I,

164). Pikne to i rozumne rady; wskazuj one obywatelom

a« LIT. P0l5- 1

1
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naszym waciwe ich stanowisko wród obecnych stosunków

spoecznych; przeciwko nim postpowiec nie powie ani sowa,

z tej prostej przyczyny, e je sam wyznaje i e je ju od-

dawna wygosi. Istotnie wszystkie najwaniejsze wskazówki

postpowania dla obywatelstwa, rozwinite szeroko przez Lu-

dwika Górskiego, byy ju 13 lat przedtem wypowiedziane

w Przegldzie tygodniowymi (w artykuach o » Pracy u pod-

staw*) i w pierwotnej pozytywistycznej Niwie (w 3 artyku-

ach o >>Ziemianach< z r. 1872 i 1873). Nie chc przez to

powiedzie, iby Ludwik Górski potrzebowa dopiero od mo-
dych postpowców dowiadywa si o obowizkach szlachty,

gdy wiem dobrze, i bra on czynny udzia w yciu spo-

ecznem ju wówczas, gdy ci postpowcy jeszcze nad konju-

gacyami aciskiemi siedzieli; ale uwaani sobie za obowi-

zek przypomnie, i wtedy, gdy obywatele ziemscy zajci bjdi

poprawianiem stanu wikszej wasnoci, gdy si troszczyli

o byt materyalny, ju postpowcy rozpatrywali si w ich po-

oeniu i starali si im wskaza obowizki spoeczne, jakie

maj do spenienia, do czego wzili si zachowawcy dopiero

po przeminiciu »burzy« (Niwa, 1882, t. I, 252). Zrobili to

w sposób gruntowniejszy i bardziej wyczerpujcy, to prawda,

ale bo te mieli kilkanacie lat do namysu, od czasu, gdy

postpowcy spraw t poruszyli.

Jeli dodam, e Ludwik Górski poj o znaczeniu

i obowizkach wikszej wasnoci nie czy wcale z posiada-

niem jej przez szlacht herbow, e rozumie i ocenia warto
innych warstw spoecznych, e na lud patrzy i sprawiedliwie

i sympatycznie: to nie zdziwi zapewne nikogo twierdzenie,

i pod wzgldem spoecznym niema rónicy zasadniczej pomi-

dzy tak pojmowanym konserwatyzmem a zwolennikami postpu.

Taki konserwatyzm, majc)^ przedstawicieli, prócz Ludwika

Górskiego, w Adamie Goltzu (f 1888), Tadeuszu ks. Lubomir-

skim, Józefie Kasznicy (7 1887), J. K. Plebaskim, zasuguje tylko

na szacunek kadego kraj kochajcego obywatela. Mona si

z nimi nie zgadza co do pogldów filozoficznych, mona to-

czy o nie spór, ale jako dziaaczom spoecznym odda im

naley poklask za.suony. Ich dziaalno, w zakresie pimien-
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nictwa objawiajca si za porednictwem takich wydawnictw,

jak Encyklopcdya rolnichfa i wiadojiioci zwizek z nieni

znajcych (duych tomów 5 od r. 1873— 1879, drugie wyd.

od r. 1888), jak Encyklopcdya wychowawcza (dotychczas od

r. 1 88 1 tomów cztery, rzecz zamierzona na wielk skal), jak

Biblioteka zvarszawska i t. d., jest w bardzo wysokim stopniu

poyteczna i prawdziwie obywatelska.

Inaczej rzecz si ma z krzykliw grup tak zwanych

»modych konserwatystów <. S to po wikszej czci wczo-

rajsi zbiegowie z pod sztandaru postpowego i, jak zwykle

neofici, przecigaj si w okazywaniu nazewntrz swojej no-

wej wiary moe dla zapewnienia siebie i innych, e ju na-

prawd z dawn si rozstali. Tym »modym konserwatystom «,

tak samo jak Ludwikowi Masowskiemu, zdaje si, e otwie-

raj dla naszego narodu nowe widnokrgi, gdy powtarzaj za

wstecznikami zachodnio-europejskimi stary jak rednie Wieki

pacierz. Ci z nich, co najmniej znaj t cz kraju, dla któ-

rego pisz, co si dopiero ucz powoli literatur)^ polskiej,

przywiózszy z sob z zagranicy wsteczu}" patronik, czerni

go atramentem i pokazuj naszemu spoeczestwu jako obraz

tego, co w tem spoeczestwie jakoby si dzieje. Wszyscy

oni lubi zarzuca postpowcom, e ci myli swoje bior

z zagranicy i nie umiej ich przetrawi na poytek wasnego
narodu, gdy tymczasem oni to sami nader czsto dostrzegaj

w kraju widma, o których nacz3'tali si w broszurach i dzien-

nikach zachodnio-europejskiego wstecznictwa. Podobnie jak

Masowski cigle wojuj zarzutami przeciw liberalizmowi

mieszczaskiemu, zapominajc, e jeeli w Galicy i zarzuty ta-

kie mog mie jeszcze pewne znaczenie, poniewa si tam

rozwija j^cie polityczno-autonomiczne, to w Królestwie s to

po wikszej czci gone tylko frazesy, dlatego wanie go-

ne, e puste; ani bowiem my nie moemj^ rozwija si we-

dug woli w najw"aniejszych sferach, w których przejawi

si moe liberalizm, ani te postpowe}- nasi nie byli Dynaj-

nniiej wycznymi czcicielami plutokrac5'i. I jeeli w Galicyi

krytycy liberalizmu mieszczaskiego mog przynajmniej wska-

za, na jakich formach politycznj^ch naleaoby si oprze,
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to warszawscy » modzi konserwatyci « udz tylko sicliie

i innych, gdy ani szlachta, ani duchowiestwo tak samo

tu w kraju nie ma politycznego znaczenia, jak go nie ma
i mieszczastwo.

Wogóle »modzi konserwatyci « ustawicznie zarzucaj

postpowcom, e tylko niszczyli, a nic nie budowali, e tylko

krytykowali, a nic nie tworzyli, zapowiadaj, e od nich do-

piero rozpoczyna si okres budowania i tworzenia. Tymcza-

sem, jak dot3-chczas, ci » modzi konserwatyci < uprawiaj

tj-lko krytyk postpowych dnoci, a nie ukazali nawet cie-

nia waciwych sobie ideaów dodatnich. Za takie bowiem

nie mona uwaa ani podnoszenia doniosoci religii, ani

popierania uczucia przeciw jednostronnoci rozumu, ani obrony

moralnoci. Przestrzeganie bowiem zasad moralnych jaknaj-

cilejszych naleao do programu poytywist}'cznego ; aden
z postpowców, wystpujcych ze swemi pracami w druku,

nie zamierza unicestwia rodziny, aden nie by bawochwalc
zotego cielca, aden nie usprawiedliwia nikczemnoci indy-

widualnych i spoecznych. Jeeli za w badaniach psycholo-

gicznych kto wywodzi wszj^stkie postpki ludzkie z ego-

izmu, to najprzód nie znajdowa w tj-m wzgldzie powszech-

nego uznania, a powtóre, raczej go mona byo obwini o na-

danie wyrazowi >/ egoizm « zbyt szerokiego znaczenia anieli

o etyczn przewrotno. To samo naley odnie i do teo-

ryi determinizmu. Zreszt w sferze nauki musi panowa swo-

boda badania, jeeli tylko szczerze o jej rozwoju kto myli.

Jeeli znaczenie pielgnowania uczu w yciu indywidualnem

i spoecznem z pocztku ruchu pozytywistycznego byo przez

niektórych lekcewaone, to niebawem zato zrozumiano jego

donioso i oddano, co mu si nale}'. Znaczenie religii jako

czynnika spoecznego równie przez postpowców byo uzna-

wane: do przypomnie artykuy Przegldu ygodnio7vrgo

o »pracy u podstaw <. Co si za t5'czy stosunku religii do

wiedz}-, to jeszcze w r. 1875 pozytywistyczna Nnva zgodzia

si na wywody Tyndalla, uznajce ich równouprawnienie,

jako naturalnych objawów teje samej umysowoci ludzkiej

(II, 828). Pozostawaaby wic tylko kwestya cile teologiczna
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o pochodzeniu religii, a tej » modzi konserwatyci «, jako nie-

teologowie, nie tykaj. Co wicej, wydaje si nawet, jakby

o kwesty wyzfiantow wcale im nie chodzio, gdy bowiem

jednemu z nich powiedziano ze strony obozu postpowego,

i jest wyznawc >prawomylnoci<', ten odrzuci energicznie

to posdzenie, rozróniajc »niedobitków dawnych trdycyj

po-romantycznych« od > obozu modego konserwatyzmu «.

Wedug niego owe niedobitki >yj jedynie wspomnieniami

przeszoci, nie odczuwajc potrzeb czasów nowych', modzi

za konserwatyci > licz si bardzo starannie z tem, co przy-

nosi chwila obecna, uwzgldniajc przeszo o tj-le, o ile te-

raniejszo czerpa z niej moe nauki, przykadu i zdrowia,

a take o ile im potrzeba do cigoci rozwoju historyczne-

go<s. (!). Pomijajc niedorzeczno ostatniego zdania, powsta
chyba wskiitek wadliwego uycia wyrazów (nikt bowiem ci-

goci rozwoju powstrzyma nie moe wedug upodobania),

myli powysze s mylami postpowca, jak i ich wynik dal-

szy, zawarty w sowach: »0 tem, co nazywano dawniej pra-

7Vomylnoci, nie moe by dzi ju mowy. Czas nie prze-

chodzi po ludziach bez ladu. Jestemy przecie wszyscy

wychowacami nowej epoki, wzilini}^ w siebie wszyscy mnó-

stwo pierwiastków pozytywiych, czem rónimy si stanowczo

od zachowawców starego autoramentu « (Sowo, 1885, Nr.

202 w odcinku). Widzimy std, e ci »modzi konserwatyci«,

tak samo jak Ludwik Masowski, ogaszaj si za czcicieli

wiedzy nowoytnej; a nawet, jeli mona polega na wyzna-

niu okolicznociowem, o »prawomylno' nie dbaj; tem

mniej zatem powinniby napada na pozytywistów, od których

te pogldy przejli.

Organami »modych konserwatystów « w Warszawie byy
od roku 1883 Niwa i Sowo.

W Niwie pisywa w tym kierunku najprzód Jan Gna-

towski, wychowaniec uniwersytetu krakowskiego, naladowca

Tarnowskiego nawet w sposobie pisania. By to modzieniec

szczerze i gboko religijny, a najgoniejszym jego artyku-

em — kr>tyka poezyj Maryi Konopnickiej z kocielnego

punktu widzenia, pomieszczona w Bibiotccc Warszawskiej.



— i66 —

Dziaalno jego w Warszawie trwaa bardzo krótlco; gdy nie-

bawem wszed do seniinaryum. Zastpi go Teodor Jeske-

Clioiski rodem z W. Ks. Poznaskiego. Rozpocz on swój

zawód literacki od Fajttazyj (1876) na róne oklepane temata,

pisa nastpnie sudya powieciowe w duchu wolnomylnym,
ostro przeciwko ksiom wystpujc (Kossak i Kuczma, 1876,

Karniazyn, 1877), by nastpnie spópracownikiem Przegld?!.

Tygodniowego, Nowin (za redakcyi A. witochowskiego)
i Ateuniiii, a wreszcie znalaz si pod sztandarem »modego
konserwatyzmu <^ i rozwin tu nader ruchliw i haaliw
dziaalno. Zdolny, wyksztacony gruntowniej ni przecitny

literat warszawski, dobry stylista, z niepomiern doz wiel-

kiej pewnoci siebie, potrafi zaj w tem nowem kóku sta-

nowisko wybitne. Ma on istotnie niepospolity talent publicy-

styczny, który ju widnia w pierwszych jego wikszych pró-

bach literackich. (Zob. Ni7v, 1877, t. II, 316—320). Ale ta-

lent ten gównie w kierunku krytyki i negacyi okazuje sw
si, a jakkolwiek Choiski najgoniej chcia wmówi w czy-

telników, e przynosi idee dodatnie, to przecie ludzie, nie

dajcy si zwie frazeologii, wiedz, i jak poprzednio w kie-

runku wolnomylnym, tak obecnie — w reakcyjnym by tylko

krj-tykiem-pesymist. Optany myl, e dopiero »mody kon-

serwat3^zm« przyniós dodatni program spoeczestwu naszemu,

usiowa on wykaza, e modzi postpowcy (» Pozytywizm

warszawskie, 1885), powtarzajc idee zachodnio-europejskie,

nie potrafili ich przystosowa do wymaga spoeczestwa na-

szego. Czytelnicy obecnego Zarysu wiedz, jak mao w ta-

kiem twierdzeniu jest prawd}'. Jeeli o kim, to o Choiskim

wanie powiedzie naley, i bdc echem wstecznictwa za-

chodnio-europejskiego, nie liczy si wcale z rzeczywistym

stanem rzeczy w kraju.

Polem popisów > modego konserwatyzmu « byo te

i Sowo. Zaoone w roku 1882, powierzyo redakcy auto-

rowi » Szkiców wglem «, Henrykowi Sienkiewiczowi, który,

powróciwszy z Ameryki radykalist niemal^ w przecigu jed-

nego roku pobytu w Warszawie coraz bardziej skania si

ku zachowawcom i do nich si wreszcie cakiem nachyli.
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Z pocztku jednak nie miao Soivo barwy w^-ranej, tak, e
zdecydowani zachowawca-, np. Józef Kasznica, musieli mu
w Niivie dawa monita. Dopiero gdy Sienkiewicz, zajty pi-

saniem powieci, upuci cugle kierownicze, konserwatyzm

wzi w Niwie przewag pod wpywem osób opiekujcych

si dziennikiem, a pod wodz byego postpowca, Wadysawa
Oldzkiego (Jacka Soplicy). Wtedy Slo7VO stao si fili Czasu

krakowskiego, podobnie jak N^i"va bya fili Przegldu pol-

skiego, i w ogoszeniach nawet prezentowao si jako » or-

gan zachowawczy < ; a zarówno teoretycznie, jak praktycznie

usiowao tumi objawy dnoci postpowych. Modzi to

konserwatyci sprawili, e w roku 1882, kiedy T. T. Je
obchodzi 2 5 -letni jubileusz swojej literackiej dziaalnoci,

ogó literatów warszawskich nie wzi udziau w zamierzo-

nem dla tego pisarza wj-dawnictwie jego > Pamitników sta-

rajcego si«, tak e tylko postpowcy ogosili na cze ju-

bilata swoje > Ognisko <. Zacieko stronnicza modych kon-

serwat3^stów <; smutnie i bolenie zaznacz\'a si tym postp-

kiem w dziejach naszego wiata literackiego, który dotych-

czas umia uczci sub dla kraju nawet w przeciwnikach.

Oprócz tego konserwatyzmu, importowanego z Galicyi

i dalszego Zachodu, istnieje w Warszawie konserwatyzm sa-

morodn}^, powstay istotnie wród warunków miejscowych.

Gdy wskutek gwatów, dokonanych wzgldem ydów podczas

wit Boego Narodzenia 1881 r. zaczto zbiera obfite skadki

dla wspomoenia zrabowanych, to po zaspokojeniu uczucia

filantropijnego w wielu umysach nawet inteligentnych po-

wsta kwas niechci, dotj-chczas trzymanej na wodzy temi usi-

owaniami, jakie od lat wielu, a szczególniej od chwili równo-

uprawnienia ydów w Królestwie (r. 1862), podejmowano ce-

lem zjednania tak znacznej czci ludnoci dla ycia obj^wa-

telskiego. Niechci te wzmagay si cigle, a wzrós}^ do

znacznego natenia od czasu, gdj- ydzi zaczli osiada gro-

madnie po wsiach i lud wiejski wyzyskiwa. Organem tych

to niechci sta si byy postpowiec, Jan Jeleski, który po-

przednio wiele pisa o skierowaniu ydów do rolnictwa.

W r. 1883 zaoy on Rol, w której wojujc przeciw »ma-
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teryalizmowi«, » pozytywizmowi*, »bezwyznaniowoci, rów-

noczenie systematyczn wypowiedzia walk, nietylko lichwie

i wyzyskiwaniu ydowskiemu, ale caej wogóle dziaalnoci

Seraitów bez odrónienia mas próniaczych, porednictwem

tylko si trudnicych, od tych, co na rónych polach pracy

spoecznej razem i narówni z innymi obywatelami kraju przy-

nosz sobie i jemu poytek. Daleki jestem od mniemania,

iby ydzi wolni by mieli od kontroli prasy: jak dziaalno
kadej warstwy spoecznej, tak i dziaalno ydów ma swoje

strony ujemne, które wytkn musi publicystyka w interesie

dobra ogólnego; potrzeba tylko, aeby to wytykanie obcho-

dzio si bez rozdraniajcej podejrzliwoci, która wsz)'^ zo
nawet tam, gdzie jest namacalne dobro. Krj^tyka podejrzliwa,

posdzajca kady krok, kady zamiar o szkodliwe zamachy

na dobro spoeczne, sama jest szkodliw, bo dziaa rozkada-

jco na organizm i osabia go. Rola zarówno w artykuach

» Kamiennego «, jak » Pancernego « zbyt czsto takiej krytyki

si dopuszcza i dlatego sposobu dziaania jej na ogó za do-

datni vizna niepodobna.

Spózawodniczk Roli staa si od r. 1S95, ulegajca

cigym przewrotom, Nh^a pod redakcy doktora homeopaty,

Józefa Drzewieckiego, który dla wyrónienia swego stanowi-

ska, skorzysta z nazwy asemifyzniii i pod tym sztandarem

wystpi w obronie ducha chrzecijaskiego i interesów lud-

noci chrzecijaskiej. Niwa uwaa siebie za jedyny organ

wolny od wpywu kapitalizmu ydowskiego i zasad liberal-

nych. Podejmuje wiele zagadnie wanych, ale je zbyt czsto

zaprawia sosem niewybrednej polemiki.

Obrona dnoci postpowych nie zmniejszya si ani

osaba w tym czasie silniejszego nacisku reakcyi. W obja-

wach swoich spokojniejsza, mniej namitna, tem silniej, lubo

powolniej, oddziaj-wa na spoeczestwo.

Tylko w W. Ks. Poznaskiem, w Prusach Zachodnich,

oraz na kresach naszej narodowoci: na Szlsku pruskim
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i austryackini umysy, zaprztnite silnie kwesty ochronienia

bytu odrbnego od chccych pochon t odrbno ywio-

ów, nie maj czasu i monoci wdawania si w spor\- na-

ukowo-spoeczne; we wszystkich innych dzielnicach trwaj one

bez przerwy. Przeciwko klerykalnemu Kuryerowi pozna-
skionu walczy przez dwa lata zawzicie Wiarus, pismo

o silnie zaznaczonj^m anty-kocielnym kierunku, zaoone
przez dra Wadysawa ebiskiego, który jednake niebawem

zmieni front i sta si jednym z gównych szermierzy partyi

Kiiryerowej.

We Lwowie, prócz urzdowej Gazety lwowskiej i or-

ganu Ludwika Masowskiego (Przegld), dzienniki i tygod-

niki zajmuj stanowisko mniej lub wicej postpowe. Kuryer

lwowski po usuniciu Masowskiego prowadzi dalej
,
pod

wodz Henryka Rewakowicza, prac oczyszczania sadzawki

galicyjskiej, czsto przez nieogldno lub zacieko wyrywa-

jc wraz z chwastami roliny poyteczne, lub te wpuszcza-

jc do niezbyt czystej wody pierwiastki, które oczyci jej

wcale nie mogy. W poowie roku 1885 Jan Dobrzaski ust-

pi z pola dziennikarskiego, sprzedajc Gazet narodow do-

ktorowi Czerwiskiemu, który na jej redaktora powoa
poet polsko-rusiskiego, Platona Kosteckiego. Od r. 1882

ub5' tam przedstawiciel klerykalnych pogldów: Przegld
lwowski.

W Krakowie Reforma, od 1881 r., nastpnie nazwana

Noiv Reform, pod redakcy Tadeusza Romanowicza, a przy

wspóudziale Adama Asnyka i Mieczysawa Pawlikowskiego,

prowadzia i prowadzi walk ze stronnictwem starych i mo-
dych Staczyków. Przegld literacki i artystyczny, od r. 1881

do 1886 wydawany przez Kazimierza Bartoszewicza, stara

si równie szerzy wolnomylne pogldy. Krótkotrwae pi-

semka, przez modzie uniwersyteck w Krakowie wydawane

(Przegld akademicki z 1881 r.. Przyszo, Ziarno i t. p.),

szeregoway si take zazwyczaj przy sztandarze postpowym.

W Warszawie Ateneu?n rzadko kiedy wdaje si w po-

lemiczne roztrzsanie twierdze zachowawczych, skadajc

swoje pogldy w artykuach wprost informujcych.
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Najd/.ielniej i naj/.rczniej choszcze ostrym biczem sa-

tyry—zachcianki i zapdy zachowawców i wsteczników Pra-

wda, zaoona, jak ju wspomniaem, w r. i88i przez Ale-

ksandra witochowskiego. Nie znaczy to jednak, aeby lepo

i fanatycznie powtarzaa wszystko to, co liberalici zachodnio-

europejscy wymylili. Zna ona dobrze i wprzód ni »modzi
konserwatyci* wytykaa zdronoci liberalizmu mieszcza-

skiego, czci dla zotego cielca, skaenia prasy; zna i rozumie

znaczenie rónych warstw spoeczestwa naszego i, na adnej

z nich nie opierajc wycznie przyszoci kraju, widzi

w owiacie i podniesieniu ludu dwigni dla niej najsilniej-

sz, równoczenie wystpujc surowo przeciwko mrzonkom

socyalizmu. W wikszem ni poprzednio zastosowaniu po-

gldów i dnoci do rzeczj^wistego pooenia kraju, w pil-

nem badaniu jego potrzeb, tkwi wanie czynnik rozwojowy,

którj' dziaalnoci witochowskiego coraz szersze otwiera

widnokrgi i podane dla dobra kraju obiecuje z niej wy-

niki. W dodatkach kwartalnych rozpowszechnia Prawda

w starannych przekadach dziea wielkiego w umysowoci
powszechnej znaczenia, jak np. »Gówne prd)'^ literatur}^ eu-

ropejskiej « Jerzego Brandesa (4 tomy), » Antropologia « Ty-

lora, »Historya rewolucyi francuskiej « Migneta, » Spoecze-

stwo pierwotne « Morgana, »Spoeczestwo zwierzce* Espi-

nasa, »Fizyologia< Huxley'a, » Literatura porównawcza* Pos-

netta i t. d. Ujemn stron Prd7vdy jest do czste miesza-

nie osobistoci z rzecz sam i porywcza napastliwo tam

zwaszcza, gdzie wchodz w gr podmiotowe wyobraenia

i przekonania redaktora.

Przegld tygodniowy, usiujc by cigle wyrazem naj-

wieszych pogldów i dnoci, sta si jedynym, na razie,

w Warszawie przedstawicielem radykalizmu. Z tego nowego

punktu widzenia podda krytyce zasady nietylko liberalizmu

mieszczaskiego, nietylko form parlamentarnych, nietylko wol-

nej konkurencyi, ale nawet wystpi przeciwko hasu pracy

organicznej, której by pierwszym w Warszawie gosicielem.

Na miejsce odrzuconego nie wymieni wyranie Przegld

adnego nowego, gdy taki ogólnik, e »szczcie jednostki
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jest nierozerwalnie zczone ze szczciem spoecznoci,

a szczcie teje jest nierozerwalnem ogniwem czowiecze-

stwa «, wypowiedziany w artykule: » Znienie ideau « (Przcgl.

tyg. 1884, Nr. 7) niczego nie ucz}-. mogc mie bardzo wiele

rónorodnych wykadów. Wiadomo tylko bj^o, e Przegld
dawniejsze stanowisko postpowców uwaa ju za przesta-

rzae i e w niektór3'ch utworach takich pisarzy, jak Je,

Orzeszkowa, Baucki odnajdywa obnienie ideau spoecznego.

Wród grupj- pisarzów kupicj-ch si pod tym nowem sztan-

darem znajdoway si lub znajduj niepowszednie zdolnoci:

Stanisaw Krusiski (f 1888), Józef K. Potocki, Edward Prze-

wóski (j 1895), Kazimierz Sosnowski. Na tem atoli stanowi-

sku Przegld niedugo wjlrwa. Rozstawszj^ si z niektórjmii

spópracow^nikami, którz}- gównie myli owe propagowali,

powraca powoli do przekona dawniejszych, lekko tylko

zmodyfikowanych. Oto n. p. co czytamy w artykule naczel-

nym z r. i8go (Nr. i) p. t. »Dzi i temu lat 25 «, omawiaj-

cym program pracy organicznej: » Skrajni radj^kalici zarzu-

cali temu programowi, i skrzywi on za pomoc bdnych
definicyj istot rzeczy i prac organiczn podj na korz5-

ywioów buruazyjnj-ch, które w sobkostwie swem zapomniay

o dobru klas wj-dziedziczonych i nic dla nich nie zrobiy

dotychczas. Wedug pisarzów tej barwj' program organicznej

pracy równoznaczy z bogaceniem si mieszczuchów i prze-

m5'.sowców, które to bogacenie si adnej nie przynioso spo-

eczestwu korzyci. Trudno zaprzeczy, i w pewnej mierze

kapitalistyczne cienie poszo dalej, niby tego yczy sobie

byo mona, i wielu karj-erowiczów osobiste cele pokrywao

frazesami o organicznej pracj-. Ale czy podobna za naduycia

wini sam program? Nó su}- do krajania i do zarzj-nania:

chleb jest pokarmem, ale mona si nim i otru. Naduycia
kapitalistyczne trzeba hamowa za porednictwem innego

rodka, a nie dyskredytowaniem pracy w kierunku utylitar-

nym. Utylitarna praca nie przeszkadza sprawiedliwoci wzgl-

dem klas W3'dziedziczonych, a ciga szermierka gb rze-

komo za temi klasami, bez poparcia czynem, nie jest czem

innem, jak tylko psuciem powietrza lub czernida i papieru...
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Zreszt, o ile program pracy organicznej by tylko czcz for-

muk, oson dla karyerowiczów lub leniwców, zasugiwa

na chost; nie naleao tylko dyskredytowa go w tem,

w czem dawa zdrow dyrektyw spoeczestwu. Gdyby
jeszcze postawiono w to miejsce jak now ide! Ale nie,

podcito wiar w system, nie przynoszc nic nowego dla

jego zastpienia; to za, co zarekomendowano, jest albo uie-

w5'konalne, albo szkodliwe... Robot okoo dyskredytowania

programu utylitarnego podja inna, wprost przeciwna par-

tya: ultra-zachowawców. I ona równie, z odmiennego tylko

stanowiska, ca prac uznaa za stracon, a co gorsza, za

szkodliw, gdy prowadzc do rzekomego zniateryalizowania

i zatracenia wszelkiego poczucia dobra ogóu. Wedug rzecz-

ników tej partyi tylko poddanie si dyrektywie arystokracyi

rodowej, kocielnej, bezwzgldne im posuszestwo moe oca-

li spoeczno. Panom tym mona postawi ten sam zarzut,

co i radykaom, i nie wskazuj adnego róda siy, bo cho-

cia arystokracya i duchowiestwo posiadaj znaczenie, ale

takowe nie jest dostatecznem, aby mogo nada impuls spo-

ecznemu yciu «. — Zreszt i ten punkt widzenia nie jest

obowizujcym dla spópracowników Przegldu, byleby tylko

pisali ywo i usiowali by zawsze na przedzie.—Od r. 1880

Przegld daje dodatek miesiczny (z pocztku 10 zeszytów

na rok, potem 4 tomiki kwartalnie), w których zrazu po-

mieszcza same prawie tómaczenia artykuów wzitych z ob-

cych literatur, ale nastpnie obok przekadów i streszcze

ogosi niejeden bardzo cenny przyczynek oryginalny do ba-

da naukowych w zakresie literatury i ekonomiki. Nadto

przedsiwzi tómaczenie zbiorowe dzie Darwina (przez Szy-

mona Dicksteina, a po jego mierci przez Józefa Nusbauma), oraz

tanie wydawnictwo, ju to przedruków z literatury polskiej,

ju to przekadów celniejszycli utworów pimiennictwa euro-

pejskiego i amerj'kaskiego (dotd tomików 75). W tem ostat-

niem wydawnictwie, niestety! jzyk i styl wiele pozostawia

do yczenia. Od roku iSgi pomieszcza Przegld illustracye.

Do stronnictwa postpowego liczy si take JTdro-

wiec. Od pocztku swego zaoenia w r. 1863 a do r. 1883
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mia on swój zakres specyalny podróniczo-gieograficzny,

a ju za redakc^ Filipa Sulimierskiego dawa artykuy, roz-

powszecliniajce wj^niki wiedzy przyrodniczej nowoytnej;

przeszedsz)^ nastpnie na wasno Wincentego Dawida, by
mieszanin pogldów rónorodnych; od r. 1884 stawszy si

wasnoci Artura Gruszeckiego, lubo nie ustali swego pro-

gramu, nie wyrobi sobie wyrazistej fizyognomii, ale bd co

bd okazywa dnoci wolnomylne, zabarwione w niektó-

rych przynajmniej artykuach (St. Witkiewicza, A. Sygietj--

skiego, Józefa K. Potockiego) pewnego rodzaju radj^kalizmem.

W illustracyach dawa nieraz prawdziwe arcydziea. Przy JV-
drowcu wychodzi dodatek, w którym pomieszczono midzy
innymi wietn »Podró do Woch« H. Taine'a (w przeka-

dzie A. Sygietj-skiego), oraz » Bibliotek i2-tomow« (tylko

2 serye), w której ogoszono cenne prace: Huxley'a »Fizyogra-

fi«, Ribota o » Chorobach pamici, woli i osobistoci « (w prze-

kadzie J. K. Potockiego), H. Spencera: »Jednostka wobec

pastwa«. W roku 1887 przeszedszy pod inn redakcy,

]Vcdro7vicc zaniecha hase wolnomylnych, stara si nato-

miast za pomoc interesujcj^ch, lubo nie zawsze dobrze na-

pisanych artykuów, pozyska znaczniejsz liczb czytelników,

co te osign potrafi. Obecnie naley do Saturnina Sikor-

skiego, waciciela drukarni artystycznej; redakcy zajmuje

si Juliusz Granowsk,'.

Postpow barw nosi take Kuryer codzie^tny od przej-

cia na wasno Orgelbrandów (w r. 1883) a nastpnie Ge-

bethnera i Wolffa (w r. 1887). Tu, raz jeszcze zmodyfiko-

wawszy pogldy swoje, uprawia zacicie polityk Wadysaw
Oldzki a do swego zgonu. Tu czsto pojawiay si arty-

kuy gonych postpowców. Tu pisuje kroniki swoje, nieraz

wietne, Bolesaw Prus; tu take wiksze swe powieci oga-

sza. Tu wreszcie objawy ycia spoecznego oceniane bj^waj

z troch swobodniejszego, ni np. w WieMc lub Gazecie

Warszawskiej, stanowiska.

Kraj, wydawany przy wspóudziale Wodzimierza Spa-

sowicza przez Erazma Piltza w Petersburgu od roku 1882,

liczy si równie do prasy postpowej ; lubo barwa jego, do
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czsto, w stosunku do niedugiego jeszcze istnienia, ulegaa

rónym odmianom. Mnogoci dobryci czsto informacyj we

wszystkicli dziedzinach ycia spoecznego zdoby sobie Kraj,

pomimo nadmiernego niekiedy oportunizmu, pomimo braku

taktu w kilku wanych wypadkach, znaczne rozpowszechnienie.

Przez lat kilka wychodzi przy nim z oddzieln pagina-

cy Przegld literacki, w którym znalazo pomieszczenie nie-

jedno cenne stud3aim i niejeden ciekawy dokument. W r. 1895

literackiemu temu dodatkowi przywrócono osobn paginacy

i ozdobiono go illustracyami.
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Zajcie si spraw klas robotniczych i ludu. — Czasopisma tego kie-

runku. — Gos. — Jakie poruszy kwestye. — Wisa. = Ruch ludowy

w Galicyi i Poznaskiem. — Przyjaciel indu. — Ruch robotniczy. —
Ordownik. — Oywienie si prdu uczuciowego i fantazyjnego. — Ha-

sa poetów. — ycie. — Zachowawcy potpiajco patrz na ten ruch

modych. — Broszury Tarnowskiego: » Próby rozstroju*, »Z dowiadcze
i rozmyla*. — Odpowied na t ostatni: »Dwie opinie«. — Sta-

nisawa Komiana »Rzecz o roku 1863;: i odpowiedzi. — Nawrót do

metafizyki i wiata tajemnic. — Wykaz czasopism polskich z r. 1896.

Pogldy i dnoci socyalistyczne odzyway si ju
w pocztkach tego okresu na wychodztwie, gdzie trway tra-

dycye » Towarzystwa demokratycznego « i gdzie rucli spo-

eczny europejski zmusza do zastanawiania si nad obecnym

ustrojem pastwa. Józef Tokarzewicz w paru pismach, po

kolei przez siebie redagowanych, by tam rzecznikiem socya-

lizmu teoretycznego.

W kraju, najpierwszym chronologicznie reprezentantem

kierunku tego by Bolesaw Limanowski, który od r. 1871,

kiedy ogosi broszur »0 kwestyi robotniczej*, nie ustawa

w propagandzie, czy to krelc w formie powieciowej uje-

mne strony dzisiejszego stanu rzeczy: >Dziewcz3'na nowego

wiata« (1872), czy przedstawiajc dzieje socyalizmu rónych

odcieni, od Rzeczypospolitej Platona, do Socyologii Augusta

Comte'a (1875), czy wreszcie piszc »History ruchu spoecz-

nego w drugiej poowie XVIII, stulecia (1888) i »Historyi

ruchu spoecznego w wieku XIX« (1894). Jest on przeciwni-
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kiem kosmopolityzmu i jakkolwiek chwilowo wiza si

z przedstawicielami innego odcienia, opuszcza! zaraz te koa,

w których kostuopolityzm górowa.

Pierwszem pismem socyalistycznem w^e Lwowie wyda-

wanem bya Praca, » dwutygodnik powicony sprawom klas

pracujcych*, zaoony i podpisywany od roku 1878 do po-

owy 1892 przez Józefa Daniluka, trwajcy, z rónemi prze-

rwami, do r. 1893.

Gdy Limanowski zosta z Galicyi wydalony i osiad

w Szwajcaryi, zacz wraz z Kazimierzem Duskim wydawa
w r. 1879 Róiv7io; poniewa jednak wyraane tu byy
dnoci kosmopolityczne, usun si od redakcyi, tak, e sam

Duski dalsze numery ogasza, budzc coraz wiksze oburze-

nie; w kocu musia wydawnictwa zaniecha.

Na miejsce tego organu zacz w r. 1881 wychodzi

Przedwit, w tym samym prowadzony duchu.

Sympatyi i uznania czasopisma te nie budziy zgoa,

prenumeratorów te nie miay. Krytyka traktowaa je surowo.

W Warszawie, lubo wród modziey znajdoway po-

gldy takie nieco zwolenników, przejawi si wszake w druku

nie mogy. Nie tylko zachowawcze, ale i postpowe czaso-

pisma poddaway ostrej krytyce pogldy socj-alistyczne. Ale-

ksander witochowski w kilku artykuach, pomieszczonych

w Nowinach, wykazywa brak podstaw logicznych w teoryi

socyalizmu, a Wadysaw Wcieklica w ksice na jubileusz

Jea w Warszawie wydanej p. t. »Ognisko« (1882) wydrwi

» Rojenia socyalistów polskich wobec nauki ich mistrza<;.

Pojawiay si tedy broszury tylko tómaczone z Marxa,

Engelsa, Lassalle'a. Niebawem te dnoci kosmopolityczne

zaczy zanika, a teorya dopasowywa si do potrzeb i sto-

sunków realnych. Pozostawiajc na boku mrzonki zici si

nie dajce, zwrócono si do obrabiania kwestyj, które przy-

najmniej, jeeli nie na urzeczywistnienie, to na uznanie licz-

niejszej grupy ludzi rachowa mogy. Tak kwesty by sto-

sunek kapitalistów do robotników i zczone z nim haso

»pracy organicznej*. Pooono nacisk na to, e haso owo wy-

dzlwigno na piedesta jednostki uganiajce si tylko za do-
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brem osobistem, usankcyonowao cze zotego cielca, wpro-

wadzio obojtno dla interesów wyszego rzdu.

Zwolennicy programu »pracy organicznej « odpierali, na-

turalnie, te zarzuty, przedstawiajc ich jednostronno, nie

pozwalajc krytykom dostrzedz dodatnich w programie owym
pierwiastków. Kronikarz Ateneum pisa n. p. (1885, IV, 376):

Program pracy organicznej, oprócz postpu ekonomicznego

» obejmuje zarazem prac nad postpem owiaty, dobrobytu

i moralnoci, oraz nadewszystko — nad podniesieniem we
wszystkich warstwach narodu poziomu poj i uczu spo-

ecznych, któreby nas zachoway od zagady pod dziaaniem

wrogich naszym interesom i deniom ywioów. Prawda, e
w tym kierunku zrobilimy bardzo mao, nic prawie; prawda,

emy czsto zapominali nawet o tem, comy robi zamie-

rzali i byli powinni — a zarzut ten stosuje si przedewszyst-

kiem do nas: dziennikarzy i literatów; prawda, emy nie

starali si do usilnie o stworzenie instytucyj potrzebnych

do osignicia zamierzonych przez nas celów, emy istnie-

jcych nie popierali tak, jakbymy mogli i powinni, pozosta-

wiajc je najczciej na ask kilkunastu zamonych jedno-

stek, które podoa same trudnemu zadaniu nie mog;
prawda, e kierownicy ich i te szczupe rodki, jakie posia-

dali, wyzyskiwali czsto niedbale: — wszystko to prawda

lecz win tego wszystkiego nie bj- program, ale niewykona-

nie go, ale apatya i lenistwo naszej inteligencja, oraz sabo
uczu obywatelskich wród naszego ogóu i niedo sumienne

i gorliwe spenianie przez redaktorów i dziennikarzy ci-
cych na prasie naszej obowizków spoecznych. Nie obala

wic program potrzeba, ale go rozszerzy i nawoywa ro-

zumnie, wytrwale i gorco wszystkie warstwy spoeczne do

spokojnej, ale staej, zgodnej, mrówczej pracy nad przeprowa-

dzeniem go we wszystkich kierunkach dziaalnoci, majcej

na celu wlanie soków odywczych w arterye omdlaego pod

cikiem brzemieniem licznych przej, cierpie i zawodów

organizmu spoecznego*.

Takie i tym podobne argumenty nie przemawiay do

umysów gorcych, które sdzi}^, e wraz z nowem hasem
12

URVS LIT. POLS.
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nowe oywienie wejdzie w zobojtniale napowrót spoecze-
stwo. Przez czas jaki, jak ju wspomniaem, modzi pisarze

takiemi przejci pogldami znajdowali sposobno wypowia-

dania ich w Przegldzie Tygodnioioym, a po czci w Praw-
dzie. W r. 1885 znaleli krótkotrway organ w ilustrowanym

miesiczniku: Forhma, wydawanym przez ruchliwego publi-

cyst, Michaa Woowskiego. Ale gdy organ ten po wydaniu

trzech zeszytów przesta wychodzi, musiano pomyle o stwo-

rzeniu nowego.

Jako od padziernika 1 886 r. zacz si ukazywa
w Warszawie t3'godnik p. n. Glos, zawieszony w poowie
r. 1894; wskrzeszony nastpnie w r. 1895 w innym formacie

i w zmodyfikowanym nieco tonie, ale w zasadzie zgodny

z dnociami dawniejszemi.

W programie swoim, zaznaczywszy »zamt poj i prze-

kona, upadek dawnych programów i hase wewntrznej po-

lityki, brak jasno wytknitych celów spoecznego rozwoju,

a natomiast wzrost tego krótkowidzcego oportunizmu, który

zadawalnia si byle jakiem ataniem spraw i interesów bie-
cych*, redakcya zapowiedziaa, e zamierza wycign ostatni

konsekwency hase postpowo-demokratycznych, a mianowi-

cie » uznanie ludu za najgówniejszy skadnik spoecznoci

narodowej «. Program ten okrelono dokadniej w sowach

nastpnych: » Powoany w nowych warunkach do samodziel-

nego bytu, lud si koniecznoci rozwija si na mocy wa-

snych zasobów i dy, bo dy musi, do obywatelskiej sa-

mowiedzy. Rozum dziejowy kae nam uzna donioso tga
procesu, poczy z jego postpem najywotniejsze interesy

kraju, walczy z przesdami, które zamiewaj jego znacze-

nie, z iiprzedzeniami, które mc opini inteligencyi naszej.

Wynika std postawienie zasady, e interesy i potrzeby ludu

naszego powinny by górujcym akcentem w pracy spoecz-

nej, wytycznym punktem dziaania zarówno tej czci inteli-

gencyi, która ma obowizek zmazania bdów przeszoci, jak

i tej, co w pocie czoa musi stwarza zadatki nowej doli . . .

Stojc na gruncie realnych interesów ludu, bdziemy stanow-

czo potpia samozwacze pretensye do kierowania naw
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spoeczn tych sterników, co, wystpujc w imi naszej ty-

sicoletniej kultury i tradycyi, nie chc wiedzie, czy zapo-

minaj o tem, e ideay tej tradycyi i formy tej kultury s
obce wikszoci narodu. Z tego samego wychodzc stanowi-

ska, popiera bdziemy z jednej strony wszelkie usiowania,

majce na celu 7vyzwole?iie pracy, z drugiej jednak nypo-

wiemy walk doktrynotu apostoów kosmopolitycznego socya-

lizmu, którzy nie pamitaj o tem, e lud nasz posiada wa-

sne pojmowanie szczcia, nie dajce si uoy w oderwane

lub wzite z obcego gruntu formuki... Wierzymy w si i y-

wotno naszego spoeczestwa, rozwijane na drodze spokoj-

nej pracy wewntrznej, prowadzi bdziem}- polityk interesów

realnych, dalek jednak od abdj^kacyi z godnoci spoecznej.

W dziedzinie ekonomicznej popiera bdziemy zasad wytwo-

rzenia najwikszej .sumy bogactw narodowych na wszystkich

polach produkcyi, oraz normalnego ich rozkadu, zastrzega-

jc, e nie mylimy hodowa ideaom kapitalizmu. W sferze

filozoficznej i naukowej Gos czerpa bdzie sw si z naj-

nowszych kierunków niepodlegego badania i walczy bdzie

z prdami wstecznemi, które chc ycie i nauk wspóczesn

oplata w klerykalne sieci. Nie przeszkodzi to nam jednak

uznawa potnej sij- uczu religijnych w yciu ludowem

i wogóle wysokiego znaczenia oraz moralnego wpywu reli-

gijnej kultury we waciwej sferze jej dziaania «.

Co w tym programie napomknito tylko, to w artyku-

ach rozwijano nastpnie szczegóowiej.

I tak: Zygmunt Heryng w rozmowie » literata z fi-

nansist<; wyjani pogldy Gosu, na spraw kapitalizmu

w zwizku z hasem pracy organicznej. > Kiedymy — po-

wiada — przed kilkunastu laty wywiesili sztandar pracy or-

ganicznej, uczynilimy- to w dobrej wierze i w dobrej wierze

popieralimy wasze usiowania. Niedugo jednak pozwolilicie

si nam udzi. Przekonalicie nas niebawem, e godo nasze:

odrodzenie si narodu wasn prac, stao si dla was ha.sem

do bogacenia si jednostek cudz prac, e nie tylko nie po-

stawilicie tamy giermanizacyjnej fali, lecz sami chtnie nie-

raz pynlicie z t fal. A jako pracodawcy, czy wyrónilicie
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si dodatnio od przybyszów z nad Sprei? Najzyskowniejsza

ga produkcyi — przemys cukrowniczy — dosta si wam
w udziale, a czy buraczane wasze królewita lepszymi s
wadcami dla swych poddanych, anieli ódzcy baweniani,

lniani, weniani i póweniani królowie? I nie s to bynaj-

mniej wyjtkowe objawy. Zewszd dochodziy do nas szemra-

nia, e w zbudowanym przez was przemysowym gmachu

ciasno, duszno, ciemno i zimno. Nie czynilimy wam dotd
z tego powodu zarzutów. Zdawao nam si bowiem w zale-

pieniu naszem, e kapitalizm to nieunikniona faza w spo-

ecznym naszym rozwoju, a wy — to jedyni zdolni promo-

torzy i organizatorzy nowych form przemysowego ycia. u-
dzilimy si, e skupiwszy masy w waszych zakadach, z e-
lazn wasz energi zmusicie ich (!) do poznania przemyso-

wej techniki, wdroycie do wspólnej zorganizowanej roboty

i stworz3^cie w ten sposób siln a trwa podstaw do ich

przyszej, samodzielnej, zbiorowej pracy. Wic cho tward

jest ta wasza szkoa, a za nauk dyablo drogo kaecie sobie

paci, znosilimy zwierzchnictwo wasze bez szemrania. Dzi
przekonalimy si, e gmach cay na ruchomym piasku przez

was zbudowanym zosta i run moe wczeniej, zanim oko-

licznoci przerobi go pozwol. Dzieje lat ostatnich dowiody,

e na wschodzie przemys fabryczny szybciej jeszcze anieli

u nas si rozwija i e w skutek tego jedyny rynek, na który

moglibymy liczy, stopniowo z rk nam si wymyka... Prze-

konalimy si, zapóno, niestety, e to wszystko banie, co

nam prawiono o pokojowych przemysowych podbojach, bo

rynki handlowe krwi a elazem si zdobywa i krwi a e-

lazem si podtrzymuje. I wobec takiego pooenia pan -
dasz od nas, abymy bez wiary i przekonania powtarzali da-

wne hasa i pomagali wam odrywa pracowników od roli

i warsztatów na to, abycie w kilka lat póniej, jak tego

wieo mielimy przykady, t}-sice z nich pozostawiali na

bruku ?...« A zamiast tego pdzenia do przemysu fabrycznego

i do liczenia na wywóz doradza autor zwrócenie caej uwagi

na ziemi i lud. » Naturalnych naszych warunków przemyso-

wego ycia — powiada — naszego wjgla, naszego elaza,
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szego rzemielnika, artystycznym obdarzonego smakiem, nikt

nam nie odbierze. A co do zbytu, to gdy zamkn wschód

przed nami, odnajdziemy go w onie wasnego ludu. Ziemia

powoli przechodzi w rce ludu. Oto gdzie rkojmia pomyl-
niejszej dla nas doli. Trzeba tylko, aby przy szczerem wspó-

dziaaniu inteligencyi proces ten rozwin si, rozszerzy, spo-

tnia, aby jednoczenie podniós si umysowy, a zwaszcza

materyalnj^ stan robotnika, a wszystko da si jeszcze powe-

towa. Dobrobyt ludu, oparty na Jak najszerszcrii posiadaniu

ziemi i wytwórcze zwizki robocze, oparte na dobrobycie ludu:

oto nasze obecne ideay, oto punkty wytyczne naszego eko-

nomicznego programu «.

atwo w tym wywodzie w^^róni róowe zudzenia za-

palonego w swj^m optymizmie doktrynera od susznych uwag

co do przeszoci i pragnie na przyszo. Te pragnienia

byy od pocztku w propagandzie pogldów demokrat3^cznych,

tylko ich spenienie na zawoanie nie przychodzi.

Inn}^ punkt programu, mianowicie e ideaj^ kultury ty-

sicowiekowej s obce wikszoci narodu, rozwin Jan L.

Popawski, który nastpnie mia zaj najwybitniejsze stano-

wisko w redakcyi Gosu. Mówi on, e lud ma odrbn cy-

wilizacy swoje, rón od cywilizacyi wyszych warstw nie

ilociowo, lecz jakociowo. >> Znajduj si jeszcze ludzie —
pisa — nawet ludzie uczeni, którzy nie chc przyzna tego

faktu, e lud posiada wasn religi, wasn moralno, wa-
sn politj^k, wicej -— wasn nauk, sowem kultur wa-
sn, której czynniki skadowe nie mog b5' uwaane jako(!)

nisze formy rozwoju odpowiednich kategoryj kultury na-

szej... Niema sporu, e obie te cywilizacye w wielu punktach

stykaj si z sob, splataj si licznemi wzami, lecz nie

przenikaj si wzajemnie i pomimo pozorów cznoci, wzgl-

dnie atwo oddzieli je i wyodrbni. Niektórzy, stwierdzajc

poniekd ten objaw, uwaaj go jako (!) waciwo ludów

sowiaskich: tymczasem wystpuje on tu tylko wyraniej

dlatego zapewne, e ten konar, który przedstawia kultur

uprzywilejowan, nie rozrasta si swobodnie, ale zaszcze-
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piono na niem zraz obc}-, uszczknity z drzewa cywiliacy i

giermauo-rzyniskiej. W caej Europie wszake wystpuj
mniej lub wicej wyranie objawy istnienia dwóch równole-

gych cywilizacyj: uprzywilejowanej i ludowej. Pod naciskiem

pierwszej zewntrzne formy drugiej ulegaj zmianom, wyra-

dzaj si, zanikaj zupenie; lecz i dzi jeszcze w ogólnych

pogldach na wiat i ycie, w pojciach moralnych i spo-

ecznych, w stosunkach obyczajowych, ekonomicznych, w wie-

rzeniach, w samym nawet sposobie mylenia i wyraania my-

li, w uczuciach i ich objawach wyranie odznaczaj si dwa

wiaty, dwie sfery odrbne. W kadym narodzie znajdujemy

jak gdyby dwa plemiona, z których kade posiada wasn
cywilizacy, obejmujc wszystkie strony ycia, rozwijajc si

i postpujc naprzód samodzielnie. Tak — postpujc, bo

ta cywilizacya chopska nie stoi nieruchomie, ale, chocia

powoli bardzo, przeradza si i rozwija. Ta niezaprzeczona

ewolucya — to wanie dowód jej samodzielnoci. Niepodo-

bna uj w formuy podstaw jej i zasad; w najogólniejszym

chyba zarj^sie wskaza mona, w przeciwstawieniu z indywi-

dualizmem, anarchi i wiecznym niepokojem myli kultury

uprzywilejowanej — uczucie gromadzkie, ad wcwnejrzny

i spokojn hvórczo kultury ludowej.

Gdy si czyta podobne wywody, przychodzi na pami
owo entuzyastyczne nawoywanie do zwrócenia si ku cywi-

lizacyi prasowiaskiej, jakie w r. 1818 Czarnocki (Zoryan

Doga Chodakowski) wygasza, bolejc nad skrzywieniem

samorodnego rozwoju przez zachodnio-europejsk kultur. Jak

u niego byo zudzenie co do potgi i wartoci owej cywili-

zacyi, tak po latach blizko 70 zudzenie takie czepio si

gów modych, co do wartoci i potgi spóczesnej cywiliza-

cyi chopskiej. Nikt oczywicie nie wtpi i nie przeczy, by

ta cywilizacya nie bya w bardzo wielu punktach odmienn

od tej, któr Popawski nazwa »uprzywilejovyan«, ale niepo-

dobna byo w tych odmianach widzie ani zasadniczej sprzecz-

noci, ani tem bardziej lepszoci jakiej. Kady za nieuprze-

dzon}' pragn raczej, eby pierwiastki dobre z owej » uprzy-

wilejowanej « kultury dostaway si do ludu, ni eby miay
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by pielgnowane zabobonj-, przesdy, uprzedzenia, ciemnota

i t p.

Pisma wyznajce program demokratyczny nie mogy
si zgodzi na takie zepchnicie cywilizacyi na niszy szcze-

bel rozwoju, gdy wanie pragny szczebel ten wród ludu

podnie. Wyrazem tych opinij by artyku pióra Ludwika

Straszewicza pomieszczony w Atenetun 1886 r. (t IV.) p. t.

»Dwie cywilizacye«. Powiedziano tam midzy innemi: »I nam
interes3' i rozwój cywilizacyjny ludu le równie na sercu,

i mymy stawali w obronie zasad demokratycznych; ale

chcemy, aby je rozumiano i popierano, jak mona najwaci-

wiej. I my pragniemy, aby lud by powanym czynnikiem

w yciu spoeczestwa i za takowj^ zosta uznany; ale za

najwysz zasad spoeczn uwaamy interesy narodu caego:

im tylko, nigdy za interesom adnej poszczególnej, chociaby

potnej wikszoci, winny by podporzdkowywane interesy

warstw odrbnych. M}^ pragniemy pracy nad rozwojem i pod-

niesieniem ludu, i dlatego wanie widzimy niebezpieczestwo

w otaczaniu jak idealn aureol chopa, wj-kwitu zaniedba-

nia, ciemnoty i maego uspoecznienia. My widzimy koniecz-

no dokadnego zbadania ludu, jego niedoli i potrzeb, jego

myli i uczu, i nie chcemy, aby temu przeszkadzay jakie

zgóry przjjte uprzedzenia o jego cywilizacja, a priori zbu-

dowana doktryna, oparta jedynie na samem uczuciu — bar-

dzo zreszt szanownem . . . Owo podporzdkowywanie, biorc

rzecz teoretycznie, to chyba ruch wsteczny. W wnkach, gdy

panowa niepodzielnie ustrój wojenno-feudalny, jedna klasa

bya podporzdkowan drugiej: szlacht od chopów, onie-

rzy od rolników dzieli mur trudny do przebicia; wtedy ró-

nice byy wielkie rzeczywicie; teraz zblienie nastpio, prze-

chodzenie z jednej warstwy do drugiej stao si moliwem
i nieuniknionem. Odgrzebywa dzi dawne rónice, rozdyma
je do niebywaych nigdy rozmiarów — to stracone wysiki,

to naciganie faktów doktryny. Ustrój obecnj^, gdzie pracy

przypada naczelne miejsce w yciu spoecznem, wymaga
wspódziaania wszystkich klas w jednym celu, nie za pod-

porzdkowywania jednych drugim . . . Teraz zastanówmy si
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coby pocigno za sob ziszczenie si nowych hase. Ludowi

ma przj-pa naczehie stanowisko w yciu narodu. Wtpli-

wem jest, czy wobec hegiemonii ludu moliw bdzie sama

egzystencya warstw innych. Klasy owiecone, znajc prze-

szo i teraniejsze warunki, widzc kawa wiata szersza- ni
granice parafii, kieroway o tyle o ile prac, tendencyami,

usiowaniami narodu, doskonaliy je; gdy lud bdzie sam so-

bie mistrzem i przywódc, rola inteligencyi si skoczy,

a wraz z ni i jej istnienie stanie si zbytecznem... Jeeli to

prawda, e masa bierna, wanie dlatego e bierna, trudniej-

sz jest do zniszczenia, e atwiej odpiera napór bezwadno-

ci sam, — to i tak chyba wiekowanie w stanie biernej

obrony nie moe by naszym ideaem «.

Glos nie potrafi udowodni swojego zdania o jakocio-

wej odrbnoci cywilizacyi chopskiej i po przejciu pierw-

szego zapau nowatorskiego da spokój dalszym wywodom
w tym kierunku, zajmujc si natomiast gorliwie interesami

ludu, o ile one w publicystyce mog by popierane, oraz

oceniajc wszelkie zjawiska spoeczne wedug ich wartoci

dla podniesienia realnych interesów spoeczestw^a.

Wystpienie Gosu wywoywao w cigu roku 1887

gwar polemiczny, który przypomnia czasy dawniejsze (od

.1872— 1874); nowe bowiem czasopismo twierdzeniami swenii.

nieraz bardzo rezykownemi, budzi musiao opozycy nietylko

wród konserwatystów, ale te i wród postpowców. Zwy-

rodnienie fizyczne ludnoci, sabnicie zdolnoci umy.sowych

w rdzennie polskich prowincyach i t. p. tematy, którym

w pewnej mierze niepodobaa byo odmówi powanego zna-

czenia, ale które kracowo i jednostronnie przez Gos byy
obrabiane, daway pole do dyskusyi, prowadzonej w bardzo

rozmaity sposób, stosownie do temperamentu i nastroju jedno-

stek, rej w danem pimie wodzcych. Przyzna jednak wy-

pada, e nie móg narzeka Glos na brak take zupenie se-

ryo i rozwanie rozwinitej polemiki.

Zasadnicza myl — silne zaznaczenie sprawy ludu —
byo widocznie na dobie, gdy równoczenie z powstaniem

Gosu pojawiy si usiowania celem wytworzenia czasopisma,
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wego. Artur Gruszecki, ówczesny waciciel Wdrowca, wy-

stara si o koncesy na pismo z pocztku miesiczne p. t.

Wisa, które pozyskao wród inteligencyi poparcie i zaczo

wychodzi w r. 1887, a zamienione nastpnie na kwartalnik,

istnieje do dzi dnia pod redakcy Jana Karowicza. Do roz-

szerzenia i pogbienia wiadomoci naszych o ludzie przyczy-

nio si ono w znakomitej mierze. Atoli, jak wszystkie wy-

dawnictwa naukowe, nie budzce namitnoci, nie przema-

wiajce do fantazyi, zainteresowaa i Wisia szczup tylko

stosunkowo garstk ludzi i nie przedostaa si do szerszej

dziedziny czytelników. '

Jakkolwiek za adne pismo nie lekcewayo bynajmniej

sprawy ludu i tylko w rodkach jej popierania rónili si

zwolennicy rónych hase zachowawczych lub postpowych,

to przecie pisma, wj^bitnie podnoszce znaczenie stanu czwar-

tego w przeciwstawieniu do interesów mieszczastwa czyli

stanu trzeciego, zyskiwa}^ sobie gorliwych zwolenników i po-

gldy swe przejawiay ju to w krytyce t. zw. »klasycznej

ekonomii «, ju to w rozpowszechnianiu teoryi Marxa lub in-

nych przeciwników kapitalizmu.

W innych dzielnicach, pod panowaniem pruskiem i au-

stryackiem, lud, znacznie dawniej oswobodzony i grunt na

wasno posiadajcy, wyrabia si powoli pod wzgldem po-

litycznym i zaczyna bra udzia w szerszem yciu publicz-

nem. To te tutaj poprzednie ogólnikowe hasa demokratyczne

mogy przybra bardziej okrelony charakter. Nie tylko w te-

or3'i bowiem, lecz i w zastosowaniu praktycznem mona byo
przeprowadza program uwiadomienia i uobj^watelenia mas

ludu miejskiego i wiejskiego. Liczne »kóka wociaskie«
zarówno w W. Ks. Poznaskiem, jak w Galicyi »kóka rol-

nicze*, staway si pocztkow szko udziau ludu w yciu

ogólnem narodu i przygotowyway ruch, który w ostatnich

czasach przerazi zachowawców, a nawet niektórych » liberal-

nych*, radoci za przej ludowców.

Poniewa ruch ten najwydatniej si przejawi w Galicyi,

naley mu si baczniejsza uwaga.
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W dwu gównie kierunkach starano sic; tu oddziaywa

na spraw ludu: przez podniesienie owiaty i przez polityczne

wjTobienie umysów.
Owiata, wskutek wiekowc^o zaniedbania, znajdowaa

si w stanie nader smutnym; aden kraj monarchii austryac-

kiej nie by w tej mierze, jak w wielu innych, tak upole-

dzonym jak Galicya. Rada szkolna krajowa dbaa wprawdzie

o zaprowadzenie szkóek po gminach, ale nie moga ani na-

starczy potrzebie, ani te przygotowa dostatecznej liczb}-

dobrze w swym zawodzie wywiczonych i zamiowanych na-

uczycieli wiejskich. Inteligencya musiaa przyj z pomoc
wadzy rzdowej przez zawizywanie towarzystw owiaty

ludu. Nie brako w tym wzgldzie ochotników; powstawa}'

towarzystwa, ale czynno ich bya hamowana przez podej-

rzliwo duchowiestwa, które nie yczyo sobie, aeby owiata

ludu opanowan zostaa przez tych, co lepo nie s posu-

szni hierarchii kocielnej, a wskutek tego nazywani s nie-

dowiarkami lub masonami. Najwiksz gorliwoci odznaczyo

si i odznacza »Towarzystwo szkoy liidowej<, które si moe
ju pochwali widomemi rezultatami swojej dziaalnoci,

a midzy innemi umoliwieniem zaoenia szkoy w zniem-

czonem, na kresach zachodnich Galicyi pooonem miasteczku.

Biaej.

Na polityczne wyrobienie ludu wpywa przez czas

znaczny ksidz Stanisaw Stojaowski, agitator namitny

o temperamencie burzliwym i nerwowym, który go wprowa-

dza w ustawiczne zatargi ze zwierzchnoci kocieln i po-

budza do postpków, rzucajcych cie na jego charakter.

Przez wydawanie pisemek ludowych » Wieniec polski<,

.I\s/czóka<, »Niewiasta« i agitacy osobist pozyska on sobie

wielkie wród ludu zaufanie i stawa na czele gromad wiej-

skich, czy to kiedy chodzio o pielgrzymk do Rzymu, czy

o przeprowadzenie wyborów do sejmu. Dzisiaj oboony eks-

komunik, cigany w Galicyi, schroni si na \\'v,L;ry, nie

zawieszajc bynajmniej agitacyjnej dziaalnoci.

Waniejszym i, jak si zdaje, trwalszym wpywem na

lud miejski i wiejski zazuac/.\o sw dziaalno grono ludzi
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skupiajc)ch si okoo Kuryera Lwowskiego. Gdy inni czon-

kowie tego grona zakrztali si rzemielnikami, Bolesaw Wy-
souch, zaj si wsi. Przed wyborami do sejmu r. 1889 za-

oy on pisemko p. t. Przyjaciel ludu, podnoszc haso » sa-

modzielnoci stanu wociaskiego « i nawoujc go do wzi-

cia udziau w yciu publicznem przez wybraców swoich,

posów-wocian.

Obawa Masowskiego co do najazdu chopów na cywi-

lizacy, zacza si sprawdza; zakipiay te wówczas niechci

wzgldem tego ruchu nietylko wród Stacz3^ków, lecz na-

wet ys! obozie liberalnym. Nowa Reforma, bronica zasad

postpowych, wroga Staczykom, nazwaa przecie stanowisko

Przyjaciela ludu »demagogicznem« i bronia w wywizanej

std polemice zasady, e w adnym kraju cywilizowanym nie

powierzaj chopom mandatów poselskich. Mimo tych prze-

szkód zdoano przeprowadzi kandydatur kilku chopów,

którzy dziaalnoci swoj na sejmie wykazali, e uprzedze-

nie, jakoby warstwa wociaska bya pod wzgldem poli-

tycznym niedojrza, nie ma podstawy realnej. Powsta »Zwi-
zek chopski «, a nastpnie przez róniczkowanie si poj
i dnoci »Stronnictwo ludowe«, zostajce pod wpywem
Przyjaciela ludu. Pismo to osigno wielk popularno
i wywoao oywdone spópracownictwo ze sfery chopskiej,

która znalaza wymownego rzecznika swoich interesów w oso-

bie Jakóba Bojki, wójta z Grboszowa, wybranego na posa

w sejmie krajowym.

W r. 1893 zawizao si we Lwowie » Polskie towarzy-

stwo demokratyczne «, które w programie nastpne midzy
innemi umiecio zdania: » Wiemy, jak si jest lud owie-

cony i wiadomy spraw publicznych; to te baczy bdziemy,

aby lud nasz sowem i pismem obznajamia si coraz wicej

z prawami i obowizkami wolnych obywateli; uatwia mu
tedy bdziemy nabywanie poczucia godnoci narodowej i oby-

watelskiej, a zarazem broni go od krzywd. Obrona sabszych

przed wyzj^skiem i przewag silniejszych: oto naczelny obo-

wizek kadej demokracyi, a zatem i naszego towarzystwa*.

Zachowawcy oczywicie krzywem okiem patrzyli na sze-
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renie si ruchu chopskiego i uywali rónych rodków,
aeby go sparaliowa: z ambon piorunowano na pisemko

ludowe i zakazywano je czyta; starano si nie dopuszcza

wieców chopskich; przy wyborach uywano przekupstwa,

a nawet siy.

Ale raz wszczty ruch powstrzyma si nie da i coraz

szersze przybiera rozmiary. Wspaniaym jego objawem by
wiec walny chopów (okoo 3000 osób) podczas wystawy we
Lwowie dnia 27 sierpnia 1894 r. odbyty. Jakób Bojko wy-

powiedzia na nim znamienne .sowa: »I ciesz si ja, biedny

chopina, i cieszy si kady rozumny a uczciwy Polak, e
si nas tu tyle na wiec zgromadzio, a zbami zgrzyta mog
sobie tylko ludzie zej woli. Ludzie tacy spogldaj na nasze

wiece i na nasz ruch umysowj' okiem zazdronem i podsu-

waj nam tendencyjnie takie intencye, jakich, Bóg wiadkiem,

my w sercach nie ywim do adnego stanu. Gar takich

niesumiennych ludzi wypowiedziaa nam walk, któr niektó-

rzy na ambon, a co boleniejsza, i do konfesyonau przenie-

li! Ludziom takim moemy tylko pogard odpowiedzie.

Czujc, e wyksztacenia politycznego nam potrzeba; wiedzc,

e, abymy si lepiej kochali, musimy si bliej pozna; wie-

dzc, e s w naszem prawodawstwie takie ustawy, które

nasz stan krzywdz, e je trzeba na drodze legalnej usun
albo poprawi; widzc, jak nas sztucznemi a czsto i podemi
sposobami usuwaj niektórzy od udziau w yciu publicz-

nem: — zgromadzilimy si sami dobrowolnie na ten wiec,

który — lubo moe najniegodniejszy — mam zaszczyt roz-

pocz w imi boe,- yczc, aby na nim takie uchwa)^ po-

wzito, któreby wyszy Panu Bogu na chwa, a caemu na-

rodowi na poytek; abymy radzc i yjc podug takich rad,

mogli doczeka takiej chwili, w którejby wszystkie stany, po-

godzone zupenie ze sob, mogy, jak za Piasta, odnowi za-

pomnian ugod, a rzucajc nasze nieporozumienie w jaknaj-

gbsz to, mogy zawoa kilkunastomilionowym gosem:

jak kamie w wod<\
Kornel Ujejski, sdziwy poeta, w zaraniu swej tw()rczo-
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ci stajcy w obronie ludu, nie mogc z powodu chorób)'

przyby osobicie na wiec, przesa listownie wyraenie swej

gbokiej radoci, i si dokonao, czego dusza jego pragna,

bo ;>lud polski czuje i gosi gromadnie swoje przynaleno
do narodu «; doczy zarazem przestrog dla obroców sprawy

ludowej: » walczcie miao, lecz spokojnie; nie gwat, ale spo-

kój jest prawdziw si i daje wytrwao w bojowaniu*.

Bolesaw Wysouch streci w swej mowie denia stron-

nictwa ludowego, wyróniajc trzy kierunki, w jakich si ruch

chopski rozwija. Pierwszym z nich to walka o polityczn

samodzielno stanu wociaskiego, pragncego przedewszyst-

kiem reformy wyborczej, któraby najliczniejszej warstwie na-

rodu odpowiednie w parlamencie i w sejmie przedstawiciel-

stwo wyznaczya, pragncego prawa gosowania powszechnego.

Drug wielk spraw jest obrona drobnej wasnoci, zajmu-

jcej w Galicyi okoo piciu milionów morgów, a obcionej

nadmiarem podatków. Obok walki wypowiedzianej poszcze-

gólnym ustawom, ruch chopski dy do zniesienia odrbno-

ci obszarów dworskich i bierze za haso poczenie ich

z gminami. Trzeci wreszcie spraw, podjt przez stronnic-

twa chopskie, jest dno do stworzenia nowych dróg prac}^

nowych róde zarobku (powikszenie posiadanego gruntu,

handel, wychodtwo, opieka pastwa nad robotnikiem rol-

nym)... Wspomnia w kocu o niewaciwoci zwad stronni-

czych i zachca do zgody: » Pamitajmy, e chwila stanow-

cza si zblia, e przy niewielkiej naszej sile liczebnej i dzi-

siejszej ustawie wyborczej wtenczas t5dko moemy odnie
zwycistwo, gdy oywieni jedn myl i bdziemy do celu

w zwartych szeregach. Wic, jeli nie chcemy, aby si na nas

sprawdziy sowa Pisma w. — kade królestwo, przeciwko

sobie rozdzielone, bdzie spustoszone; — to stamy razem

do zgodnej, wytrwaej, niezomnej pracy « ').

Zgoda obozów wociaskich nie nastpia: do dzi dnia

obok stronnictwa ludowego, liczebnie najsilniejszego i niaj-

*) Przytoczenia s wzite ze sprawozda »Kuryera Lwowskiego*

\. Nr. 238— 240.
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cego talenta najwybitniejsze, istnieje »Zwizek chopski*

W kadym razie sia i znaczenie chopów pod wzgldem po-

litycznym wzrasta cigle, a liczba mandatów poselskich

zwiksza si na rzecz wocian rok rocznie.

Do grona rzeczników sprawy ludowej przyby we Lwo-
wie od r. 1895 nowy organ p. t. Przegld Wszechpolskie

przetworzony z maego pisemka, powiconego najprzód in-

teresom emigracyi chopskiej do Ameryki, a potem kwestyom
gieograficzno-handlowym. Dzielnie i rozumnie pisane artykuy

w Przegldzie Wszechpolskim wiele si przyczyniay i przy-

czyniaj do rozwietlenia drogi, któr stronnictwo ludowe po-

stpowa winno. Zreszt Przegld zgodnie ze swym napisem

porusza ywo kwestye ogólnego znaczenia, walczc przeciwko

oportunizmowi politycznemu.

W W. Ks. Poznaskiem rzecznikiem klas robotnicz3xh

i wogóle drobnych mieszczan by i jest redaktor Ordownika
i Gosu Polskiego, dr. Roman Szymaski, umys niespokojny

a szorstki, stworzony na agitatora w maym zakresie, posu-

gujcy si mow dobitn, zastosowan do stopnia rozwinicia

umysowego klasy miejskich. Wpyw jego na warstwy rze-

mielnicze w Poznaniu by i jest znaczny, o ile rzecz dotyczy

wyborów i poszczególnych spraw miejskich.

Na szersz skal, zwracajc si przewanie do inteligen-

cyi, wystpi od 1 kwietnia 1894 r. dr. Wadysaw Rabski,

utalentow^any publicysta, zakadajc Przegld Poznaski, pi-

smo spoeczno-literackie z programem postpowo-demokra-

tycznym, przeciwnym zarówno klerykaom, jak i partyi » dwor-

skiej « z Józefem Kocielskim na czele, chccej t sam
w Wielkopolsce odgr^aya rol, co Staczycy w Galicyi.

Dzielnie i miao bojowa Przegld, rozbudzi wiele si drze-

micych, pocign niezdecydowanych w wyborze drogi do

popierania swego programu; rozwietli niejedno wane za-

gadnienie; czynnie dopomóg do przeprowadzenia pewnych

spraw w duchu przez siebie popieranym. Warunki jednak

rozwoju idei postpowych w W. Ksistwie s widocznie bar-

dzo cikie, gdy" Przegld Poznaski musia by zwinity

z kocem roku 1896.
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W duchu demokratycznym, radykalniejszym od kierunku

Przegldu Poznaskiego, dziaa Piotr Stroma (waciwie Szu-

man), na wasn rk, bez poparcia liczniejszego grona, wy-

dajc broszury, krelce jaskrawo stan umysów w W. Ksi-

stwie i kr>-tykujce programy sobie pokrewne.

Organa partyi robotniczej zarówno w Galicyi (Robotnik

od I marca 1890 do 30 stycznia 1893, potem Noivy Ro-

botnik, Naprzód^) od 1892 w Krakowie, wiato we Lwo-

wie), jak i w Genewie, Paryu, Londynie lub Berlinie (Po-

biidka. Przedwit, Gazeta robotnicza) staway lub staj w obro-

nie praw i interesów ludu miejskiego.

I w poezyi równie odezwao si haso ludowe grom-

kim gosem. Jan Kasprowicz, mody poeta, z Wielkopolski

rodem, woa dononie:

A jeflnak w gór! gowy w gór!

Czas si wygrzeba z trosk koryta,

Duch oskrzydlony wznie nad chmur,
Gdzie zotem blasków soce wita.

Jest w ludzie sia niespoyta.

Zbawienie ley pod siermig.

Jak ta w popiele skra ukryta:

Choby ostatni puc potg
Dmuchajmy w t skr bo, a un sponie wstg.

Napierski za (pseudonim) w wierszu »Pogrobowcom«

(1889 w Pobudce) przeciwstawi tum bezimienny szlachcie

herbowej i w nim widzia jutrzenk lepszego jutra:

Niewolnicze chopskie plemi.

Tuszcza ludzi a nie ludzi,

W któr>'ch ludzka dusza drzemie.

Dugo drzemie, a si zbudzi.

A si zbudzi bolejca

Cierpieniami lat tysica!

Oto drgn w niej duch czowieka.

Oto, matko bolejca.

Chce mioci twojej mleka

Chce idei twojej soca,

') Redagowany przez Ignacego Daszyskiego.
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1 swej matki gono wzywa,

Smutku pehia i straszliwa.

*

Prawie równoczenie z tym silniejszym zwrotem w stron

ludow pojawi si stanowcz}^ protest uczucia i fantazj-i

przeciwko powierzaniu spraw spoecznych samemu tylko roz-

sdkowi zimnemu i wyrachowanemu, przeciwko zamykaniu

de w ciasnym zakresie dobrobytu materyalnego. Ci. któ-

rzy si stali rzecznikami tego prdu, dzielili si na dwa od-

amy. Jedni powstawali nietylko na objaw)^ zgnunienia, apa-

tyi, obnienia ideaów, ale uderzali w same hasa doby po-

przedniej, twierdzc, e one to odebray ludziom wszelkie

podniolejsze i szlachetniejsze aspiracye; drudzy, nie wcho-

dzc w rozbiór hase spoecznych, dali dla poezyi takiego

samego uznania, jak dla dzie rozumu, i pragnli w dziedzinie

pikna otrzsn z siebie kurzaw i boto ycia powszed-

niego, zbrukanego troskami materyalnenii.

Do pierwszej grupy zaliczy naley bezimiennego autora

wiersza »Do starego pokolenia* oraz Napierskiego, który

w wierszu dopiero co wspomnianym mówi midzy innemi:

Mymy rajów nie nili.

Mymy wiosny nie znali.

My -w koysce ju byli

Jako starzy zgrzybiali. «

My w ywota jutrzence

Mieli czoa zmarszczone,

My w dziecinnej sukience

Mieli serca zmroone.

Jaki wicher zimowy

Nasze czucia ozibi

I uniey nam gowj'

I przesytem nas zgnbi.

aden sen nie koysa
Naszych dusz modocianych,

Robak zwtpie wysysa

Krew lic naszych rumianych.

Obojtnem my okiem

Spogldali na ycie:

Có nas olni urokiem

W naszym godnytn przesycie:' . . .
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Franciszek H. Nowicki w zbiorze »Poezyj«, wydanym
r. 1 89 1 we Lwowie, najdobitniej sformuowa zarzuty przeciw

sptaniu uczucia i zacienieniu widnokrgów j^cia spoecznego;

w wierszu p. t. »Apoteoza « woa:

Có nam zostao?., ruiny, zwaliska.

Niewiara w wszystko, a nawet w niewiar.

ycie bez celu puste, bdne koa,

I to szyderstwo, co lodem przyciska

Dwudziestoletnie nasze serca stare,

Dwudziestoletnie zmczone ju czoa.

Dzi modo ziewa u bramy ywota.

Taka rozumna, zgrzybiaa, znudzona;

Zgaszono przed ni blask wszystkich gwiazd dawnycli

Kac jej wierzy tylko w gwiazd zota

I przyduszono wszystkie ary ona
Popioem naszych mogilników sawnych.

A jeli czasem wród gniazda szaroty

Rój pisklt orlich wyklu si, a potem,

Uczuwszy pióra na swych skrzyde kocu.
Przy blasku jutrzni chcia wzbi si w poloty,

Zlepiano wted}' orle skrzyda botem,

By wznie nie mogy ku gwiazdom i socu.

Lecz có my winni, e z bota i kau
Wci z Feniksowym uporem powstajem,

Gdy zimny rozum zbyt nam pier ochodzi

I tskni serca, pdu, wiru, szau,

Pomiennym nurtom wiata nie si dajem —
Cóemy winni, e jestemy modzi?...

Cóemy winni, e ta modo smutna

Marzcym palcem maluje jutrzenki

Na tle naszego bezgwiezdnego nieba,

I mówi do nas, zamylona, smutna.

Odwieczne sowa odwiecznej piosenki:

»Modoci — serca i ofiary trzeba! . .«

W innym za wierszu p. t. »My« wprost wystpujc
przeciw hasom starszego pokolenia, rokuje nowemu zwy-

cistwo :

Z*«YS LIT. PBIS. 13
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Naszeini tory poda wiat,

Wolna uiyl bieg swój zwraca, gdzie — my,

Gdy grzebic okiem w cmentarzu lat

W lesie przeszoci bdzicie — wy.

Niedol tumów pdzeni, my
Bieym ku jutrzni oblegej mg.

Czem nas powstrzyma marzycie wy?

Sobkostwa tarcz, powagi m!

Z kurhanów tamy spitrzacie wy,

By soca prawdy zatrzyma bieg;

L,ecz pamitajcie, e modzi my,

A wam przeyt skro bieli nieg.

wit musi bysn! do}'jem go,

Bo nasze jutro — bo modzi my —
Noc musi zbledn! a starcy mr. . .

Fuimns! — wyrzec musicie wy!

Uwani cz^^telnicy obecnego » Zarysu « wiedz, e ci, co

przed laty gosili hasa nauki z jednej a pracy organicznej

z drugiej strony, nie myleli bynajmniej tumi uczucia i fan-

tazyi, nie pragnli zacienia szranek ycia spoecznego, nie

wystpowali w imi samolubstwa. Zaprzeczy si atoli nie

da, e »materyalici praktyczni* tj. ci, którzy niczego wicej

nad gromadzenie grosza dla uycia nie podali, chtnie

okraszali samolubne swe dnoci etykiet pracy organicznej,

by we wasnem przynajmniej przekonaniu wyró na bohate-

rów nowego rodzaju. Przeciw takim groszorobom poziomym

i paskim, przeciwko takiemu wypaczaniu zasad rozumnych

i zdrowych, przeciwko takiemu sobkowskiemu skierowaniu

uczu protest by susznym najzupeniej.

D7'wiczy te on silnie w wielu utworach Konopnickiej,

pomieszczonych w 3-ej seryi jej »Poezyj« (1887), jak np.

w nastpnym:

Poó rk na sercu, a jeli ci ono

Gimnym i sennym ruchem w piersiach si koysze,

Jeli si lka przerwa wywczasów twych cisz,

A zamiast grzmie i ttni, usypia ci ono;
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Jeli uderze swoich przypieszy nie moe,
Ani buchn pomieniem rozpaczy i wzgardy;

Jeli w piersiach ci ley, jak kamie ów twardy,

Którego pug nie ruszy, lecz w chwastach oborze:

Zaprzyj si tego serca i sowy gorzkiemi

Klnij t)'ch, co ci je dali maem i robaczem,

I pacz, jeeli moesz, rzsistych ez paczem,
Bo ndzny, najndzniejszy z ndzarzów tej ziemi!

Albo w tern penem bólu przeciwstawieniu ndznej
strugi naszego ycia z potnym oceanem — u innych spo-

eczestw:

My tyle wanie mamy zapau,

Ile go mieci czara z krysztau,

Tyle uniesie, co pian w tej czarze,

I tyle ognia, co w tym puharze!

Pomie z helotów piersi nie bucha . . .

Brzk szka tak bawi, jak brzk acucha.
Ludy si kdy pr fal mtn,
Szumem ich wzbiera dziejowe ttno.

Nad aglem trzeszcz maszty przegnie.

To tylko yje, co y ma si . . .

A nam tymczasem mynek na strudze

Obraca plewy swoje i cudze . . .

Gór mielizny! Na gbiach gin...

Druga grupa poetów i publicystów, którzy spraw uczu-

cia i fantazyi mocniej w tym czasie zaakcentowali, nie kada
nacisku na adne programata spoeczne, lecz pragna roz-

woju »pikna czystego «, gdziekolwiek znale je moga: czy

u zachowawców cz)' u postpowców, czy wród zwolenników

pt)j arystokratycznych czy u demokratów. Organem tej

grupy stao si czasopismo tygodniowe: ycie, wydawane

w Warszawie od r. 1887 do 1891.

W artykule programowym (Nr. i > Nasze zamiary «)

czytamy tutaj: » Utwory literackie, majce warto jedynie dla

takiej lub innej swojej dnoci, nie bd dla nas istniay,

w rzeczach za prawdziwie piknych rodzaj pogldów i prze-
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kona autora zupenie nas krpowa nie bdzie. Prawdziwie

piku}- utwór poetycki lub powieciow}- przedstawia czowie-

ka — jednostk, rodzin, spoeczestwo, ludzko wreszcie —
w nierozerwalnj-m stosunku z otaczajcym go wiatem,

z uwzgldnieniem zarówno praw fizyologicznych i materyal-

njch jego rozwoju i bytu, jak i równie silnych psychicznych,

duchowych czynników i dnoci; czy ciso obserwacyi

i badania z fantazy twórcz, z gienialnerai porywami idealnej

myli, która i w yciu tak czsto od ziemi si odrywa; —
odbija i maluje jasne strony ycia, nie wykluczajc jednak

zupenie cieni, które te wiata plastyczniej uwydatniaj; —
zachowuje koloryt danej epoki, danego okresu i miejsca, lecz

porusza i zatrca jednoczenie to, co jest wiecznem, niezmien-

nem i staem w yciu. Ten ostatni pierwiastek, tkwicy

w uczuciach i mylach oddzielnych jednostek i caych spoe-

czestw, przedstawiany od zarania cywiliacy i a po dzisiej-

sze czasy w najrozmaitszych — mglistych i przestarzaych

nieraz — szatach, przez wszystkich gienialnych pisarzy, sta-

nowi dla nas integralny warunek pikna, równie jak harmo-

nijna, barwna i nieskazitelna forma<.

Swój za stosunek do zasad spoecznych ycic okre-

lio w sowach nastpnych: > Dalecy jestemy od stawiania

bezwzgldnych, stronniczych programów, od przeprowadzania

apryorycznie wytworzonych doktryn i teoryj na niwie bytu

spoecznego. Widzimy wszyscy szkodliwe skutki podobnej

praktyki. Cel gówny, który dla wszystkich stronnictw ten

sam pozosta winien, '/nika z oczu wikszoci pod wpywem
zbyt zajadych sporów o rodki, które do niego doprowadzi

miay. Uwaajc, najlejsze ustpstwo za stanowcz przegran,

oba obozy stoj uparcie i bezkrytycznie przy swoich doktry-

nach i dziki temu dochodz do kracowoci. Jeden zasko-

rupia si wewntrz siebie i traci przez to prawdziwe poczu-

cie, gdzie si kocz poyteczne wpywy tradycyi, a zaczyna

lepe hodowanie przebrzmiaym ju przesdom; drugi do-

chodzi do bezwzgldnej negacyi, do burzenia wszystkiego, co

byo. Tymczasem ogó pod wpywem ducha czasu przeczuwa

niewiadomie, ' i tak tradycya, jak i postp, maj swoje dobre
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i do owego ogólnego celu prowadzce strony, które równo-

miernie naleaoby wyzyska; nie mogc wszake pogodzi

tych przeczu swych z bezwzgldnemi doktrynami, podawa-

nemi mu przez obydwa oboz}^, do najopakaszych dochodzi

rezultatów. Wytwarza si straszny zamt i chaos w pojciach.

Wytiwalsi, nie majc innego punktu wyjcia, z zaciekym

uporem, cho nieraz wbrew przekonanivi, trzymaj si jednego

lub drugiego sztandaru i dziel w ten sposób spoeczestwo

na wrogie sobie nieledwie hufce; mniej wytrwali porzucaj

wszelkie aspiracye duchowe i pograj si w bezmylnej

apatyi i filisteryanizmie ycia codziennego. — Dla nas wy-

trwaa praca zbiorowa we wszystkich zakresach j^cia spo-

ecznego — to suprema lex. Wszelkie chci wyodrbniania

si, kracowego przeciwstawiania innjmi i wogóle rozbijania

spoeczestwa za pomoc bd przestarzaj-ch uprzedze, bd
aprj^orycznych doktr>'n, na kasty, klasy i wrogie stronnic-

twa — surowych znajd w nas sdziów. Nie pora dzieli si

na garstki i odsuwa od siebie wzajemnie. Naszem stron-

nictwem — wszyscy, którzy uczciwie pracuj, majc dobro

i jedno ogóu na celu: duchowiestwo i inteligencya, lud

i o"bywatelstwo, postpowcy i konserwatyci. Kada cegieka,

przez kogokolwiek —- choby niewiadomie — na otarzu do-

bra ogólnego zoona, najwikszem u nas uznaniem cieszy

si bdzie. Bezmyln za to apaty, równie jak szumne fra-

zesa pasorzytów i obudne zabiegi hipokrytów we waciw^em

wietle przedstawia bdziemy*.

W » Hymnie do Poezyi« (ycie 1887, str. 10) skreli

Miriam (Zenon Przesmycki) znaczenie jej dla narodów i zgu-

bne wyniki jej przytumienia:

Biada tym chwilom, gdy z twoich hc

Nie byska przedwit zarania,

Gdy w ciemnej, wdowiej smutku zasonie

Swe janiejce ukrywasz skronie,

Nie mówic ludom-karom nic;

Gdy tcze twoje nie maj barw

A z srebrnych harf

Dwik aden nam nie podzwania.
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Bezmylnie patrzc w zamglon dal,

Gdzie idzie, czowiek sam nie wie,

O chleb swój dziko walczy i lee,

A cho w serc gbi niekiedy wzbierze

Nieukojony jaki al,

Nikt nie ma siy zawoa »wsla«!

ród prónych ka
Dogasa zwolna zarzewie.

Zycie speniao przez cztery lata programat swój dobrze

i rozumnie; dopiero pod koniec swego istnienia byle jakiemi

zapeniao si rzeczami. Kto si zechce dokadniej zapozna

z ruchem estetj^czno-literackini lat owych, ten znajdzie w rocz-

nikach ycia obfit pod tym wzgldem informacy. Nie za-

cieniao ono koa wspópracowników, owszem starao si po-

zyska ich jaknajwicej, aeby módz wszechstronnie zobrazo-

wa nie tylko teoretycznie, ale i przykadowo rónorodne

kierunki, jakie w poezyi wybitniejszych cywilizacyjnie naro-

dów si ukazyway. Wprawdzie samoistnych, wasnych pogl-

dów nie wyrobio, a przynajmniej nie sformuowao; lecz sta-

rao si pilnie ledzi ruch zagraniczn}-, szczególniej francu-

ski, i zdawa z niego .spraw. Zmieniaa si kilkakrotnie re-

dakcya tego pisma; std pochodz rónice w sposobie przed-

stawiania rzeczy, w formie i mylach, rónice, jakie wcigu
istnienia ycia zauway byo mona, lecz hasu »pikna

czystego* zaw^sze ono byo wierne. Oprócz wielu artykuów,

poezyj i powieci w tekcie, rónej, naturalnie, wartoci, ale

zawsze odbijajcych prdy najwiesze, Zycie pooyo nie-

ma zasug wydawnictwem »Arcydzie literatury*. Przedsta-

wiao ono dno do przeniknicia szerszych warstw zami-

owaniem ku poezyi, a speniajc to zadanie, nie ogldao si

na zyski; to te w skardze redakcyi (Nr. 13, kocowy z r.

i8qi), jakoby nie przysza u nas jeszcze pora na systema-

tyczn prac w zakresie krzewienia dobrego smaku literac-

kiego, jest duo susznoci. Lubimy czyta powieci, poezya

mniej nas zajmuje, a rozprawy o zasadach pikna, wywody

estetyczne, krytyki, nie jaskrawe, ale sumiennie zdajce rachu-

nek z wartoci- utworów, interesuj naprawd tych tylko,
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którzy bezporednio tych zagadnie si dotykaj. Bd co

bd, Zycie przyczynio si znacznie do oywienia w dziedzi-

nie twórczoci poetyckiej, sprawie fantazyi i uczucia suc
skutecznie.

Ruch ten najmodszy, którego gówne znamiona w nie-

których przynajmniej sferach ycia scharakteryzowa si sta-

raem wasnerai sowami jego przedstawicieli, wywoa obu-

rzenie i zaamywanie rk w obozie zachowawców, zwaszcza

krakowskich. Najwymowniejszym tego oburzenia rzecznikiem

sta si znowu Stanisaw Tarnowski. Nie wchodzc w roz-

biór bardzo rónorodnych i bardzo odmiennej wartoci spo-

ecznej pogldów i de modziey, zatrwoony powstaniem

w Krakowie krótkotrwaego Ogniska, z odcieniem kosmopo-

litycznem, wydawanego przez drobn czstk studentów, po-

draniony artykuami Kuryera Lwowskiego i zajciami sej-

mowemi, rzuci on ogólne potpienie na wszystkie objawy

ruchu umysowego i spoecznego modziey, pitnujc je na-

zw anarchii.

W roku i88q wyda broszur p. t. » Próby rozstroju*,

w której pocztek tych anarchicznych dnoci naznacza na

lat sze przedtem, a za cech ich uzna brak posuchu dla

kocioa, dla pastwa, dla starszych; winnemi za tego okrop-

nego stanu rzecz}^ zrobi pisma postpowe, demokratyczne,

nie wyczajc nawet Kraju petersburskiego.

»Wydaje nam si rzecz niewtpliw — pisa Tarnow-

ski — e w^ cigu ostatnich lat szeciu wzmóg si u nas na

sile i wpywie ten kierunek, który si sam nazywa lubi libe-

ralnym, postpowym i demokratycznj^m. Nie dziwimy si temu

bynajmniej. Sprzyja mu choby tylko sam coraz wikszy na-

pyw modziey do szkó, i to modziey z zoarstw najliczniej-

szych i najuboszych. Rzecz prosta, e dla modych wogól-

noci, có dopiero dla takich, sowa: lud, postp, demokracya

maj wielki urok, a u nich powag i wiar; e w póniej-

szym wieku te wyobraenia ju osiady i ustaliy si w duszy
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i utworzyy w niej warstw podstawn wszystkich de
i dziaa czowieka. Równie naturalnem jest to, e tylko

umysy gbsze i silniejsze umiej w wieku dojrzaym roz-

róni ze od dobrego w tych teoriach, kiedy wikszo zo-

staje wzgldem nich atwowiern nazawsze; e tylko prawdzi-

wie wysze szlachetne charaktery umiej ustrzedz si od tych

spoeczn5'ch namitnoci i nienawici, które czsto w lad za

tenii teoryami i zwyky. Mamy to wic za zjawisko psy-

chologicznie zupenie zrozumiae, a w historyi bardzo czste

i powszednie, e znajduje wzicie u ludzi ten, kto si post-

powym mieni i postp obiecuje, i gdyby sposób postpowa-

nia tego postpu by inny, gotowibymy sami do niego si
przyczy i pomaga. Ale taki, jak jest, nie jest on ani po-

stpem, ani demokracy, ani politycznym programem i dzia-

aniem, jest tylko negacy dziaania i (wiadomem lub nie-

wiadomem) sztucznem utrzymywaniem spoeczestwa w stanie

chwiejnym, niedopuszczajc3'm go do osadzenia si w równo-

wadze. Od najrozumniejczego z polskich peryodycznych pism

postpowych, petersburskiego Kraju, a do najniszych i naj-

ostatniejszych, których wymienia nie warto, wszystkie maj
ten sposób dziaania, który, gdyby mia wyda wszystkie

swoje logiczne nastpstwa, prowadziby naród, nie do demo-

kracyi, ale do dezorganizacji; nie do jednoci i siy, ale do

anarchii, nie do odrodzenia, ale do nicoci (str. 12).

Tu zatrzymuje si Tarnowski tylko na przypuszczeniu,

ale porwany swad oratorsk niebawem wszystkie straszne

wpywy pism postpowych przedstawi jako fakt speniony.

>Poczone usiowania — powiada (str. 34—36) — galicyj-

skich Kuryerów, Reform i Dyablów, warszawskich Pra7vd

i Przegldóiv Tygodniozvych, petersburskiego Kraju, poparte

przez takie same usiowania znacznej czci pimiennictwa,

belletrystyki, poezyi, ksiek naukowych, nie mogy zosta

bez skutku i ze wszystkich nieznonych powag najniena-

wistniejsza, bo najwiksza i pierwsza, powaga Kocioa, jest

w sumieniach i przekonaniach wielu, zwaszcza modych, pod-

kopana i zachwiana. Rozkad spoeczny przez nieufno i nie-

ch wszystkich przeciwko wszystkim, rozkad religijny przez
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nienawi Kocioa, anarchia polityczna przez przekrcanie

spraw a podkopj-wanie wadz i ludzi, a wszystko, naturalnie,

pod mask . . . postpu — oto do czego prowadzi polityka

przeczenia. I do jednego skutku jeszcze: do tego, eby mo-
dych psu pochlebstwem lub faszem, nie da im wj-ro na

pokolenie zdrowe, jdrne, zdolne czynnie y i rozumnie dzia-

a na poytek swojej sprawy... Takiego psucia modych, ta-

kiego podcinania samych korzeni drzewa przyszoci, takiej

Herodowej prawdziwie rzezi, nie niemowlt, ale niewinnych

i dobrych, staj si winnemi te pisma warszawskie i nasze

(galicyjskie), które modzie ucz nie wierzy w Boga i nie

wierz5' ludziom, które w niej zaszczepiaj zazdro — naj-

brzydsz z ludzkich wad — pod form nihy mioci ludu

nienawi bogatszych, które zaszczepiaj pych— najpierwsz,

najniebezpieczniejsz z ludzkich wad — pod form mioci
ojczyzn}^ i obowizku tej mioci. Oszukacy i zwodziciele,

postpuj z modymi tak, jak handlarz z murzynem, kiedy

go bj^skotkami nci i udzi, a ze zudzonego robi sobie nie-

wolnika, narzdzie. A có atwiejszego, jak mówic o post-

pie, o szczciu ludzi i ludów, otworzy sobie przystp do

modego serca, które bywa zwykle szlachetnj-ch popdów
pene? co atwiejszego, jak umys niedowiadczony oszuka

i wpoi mu mniemanie, e mdrym by nie zdoa, jeeli wier-

nym zostanie? Pod tym wzgldem doszlimy tu — a dopie-

ro w Królestwie — do skutków bardzo smutn5'ch«.

Có proponuje Tarnowski, aeby tym z\yva. skutkom

zaradzi? Nie idzie on tak daleko jak Ludwik Masowski,

ale staje przy nim blizko, wysoko cenic wydawanj' przeze

dziennik. Odwouje si do wadzy, aeby zakazami nie do-

zwolia pismom wyraa si le o papieu lub biskupie,

a gdzieindziej znów cieszy si, e biskup zabroni duchownym
prenumerowa Noiso Reform. Aeby za zapobiedz niemiej

»hyperprodukcyi inteligencyi«, która si z warstw najniszych

rekrutuje, doradza zaprowadzenie cisego egzaminu »bystro-

ci i zdatnoci«, po którj-m uczniowie czwartej klasy »tsi

przechodziliby do klas wyszych, sabsi musielib}^ odpa*.
Widocznie wic autor dotychczasowe egzamina poczytuje za
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niedosy cise. On pragnby wytworzy » gatunek mynka,
w którym wane i zdrowe ziarno utrzymaoby si na wierzcliu

przetaka, odjemne upadoby na dó<. Szkoda tylko, e nie

poda sposobu, aeby ten mynek* moralny funkcyonowa

prawidowo i eby w nim stronnicze pobudki nie gray zbyt

wielkiej roli. e autor ma na wzgldzie gównie uczniów

z warstw najniszych, wida to z dalszego wywodu, i taki

wywiany z gimnazyum mógby w handlu, w rzemiole, w fa-

bryce znale odpowiednie pomieszczenie, jako »jeden z ro-

zumniejszych i wicej cywilizowanych*, lub te wróci na

wie do gospodarstwa. Nic zgoa nie mamy przeciwko rozu-

mowi i c}'wilizacyi w handlu, rzemiole, fabryce, lub gospo-

darstwie rolnem. lecz sdzimy, e utrudnianie wyszej owiaty

za pomoc »mynków « w tak mao owieconym kraju, jak

nasz, nie moe si uwaa za rzecz zasugujc na pochwa
i uznanie.—Chcc uchroni lud od baamucenia przez nauczycieli

demokratycznych, nasuwa Tarnowski myl zaoenia » bractwa

nauczycielskiego « takiego jak francuskie df la docrine cJirr-

ticnne. » Czowiek, który z powiceniem, z mioci Boga

i bliniego przyj zawód i obowizek nauczyciela wiejskiego,

potrafi by szczliwym w tym zawodzie przy utrzj-maniu

najskromniejszem; jego potrzeby nie mog rosn, a da
nie ma« (str. 54).

Co byo tylko »prób rozstroju* w r. 1889, to ju
w r. 1 89 1 wydao si Tarnowskiemu bardzo daleko posunit

anarchi, kiedy pisa sw ksik »Po dwudziestu piciu la-

tach. Z dowiadcze i rozmyla «. S w niej rzeczy bardzo

rozumne i bardzo adnie wypowiedziane — przyzna to na-

ley z ca otwartoci; ale obok nich s posdzenia, s in-

synuacye, odnoszce si do wstrtnego mu obozu demokra-

tycznego takie, e budz nader niemie wraenie, dowodzc,

e zacieko stronnicza przesania widok prawdy i nasuwa

sdy niesprawiedliwe, obwiniajce nawet takich ludzi czy ich

grupy, co si wyranie i jawnie obroni nawet nie mog
(str. 106).

Najwicej w Galicyi wywoa haasu rozd'/ia tej ksiki,

w której Tarnowski scharakteryzowa demokracy tameczn
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w chwili obecnej, zowic j po prostu anarchi i cytujc

prz3'kad\' szczegóowe, które zdanie to poprze miay. Odmó-
wi on demokracyi tej nazwy stronnictwa dlatego, e wasnej

polityki nie ma, a w sprawach spoecznych dy do rozkadu.

Anarchia ta » stroi si wprawdzie w róne pozory, nazywa

si demokracy, liberalizmem i postpem; mówi, e w dal-

sz^-m cigu uwaszczenia ludu ma obowizek trudni si jego

owiat i politycznem wj^chowaniem. Ale sposoby postpo-

wania wskazuj i dowodz, e treci i celem tej polityki jest

anarchia jako taka. Ani demokracy, ani postp, ani zwaszcza

wyksztacenie ludu nie zasadzaj si na dzieleniu i jtrzeniu,

na szerzeniu wani spoecznych, a kto w ludzie budzi nie-

ufno do szlachty i do bogatszych, przeciw wszelkiej zwierzch-

noci podejrzliwo u wszystkich podwadnych, ten nie de-

mokracy rozszerza, ale poprostu porzdek spoeczny podko-

puje i rozprzga«.

Tarnowski stara si to swoje potpiajce orzeczenie po-

prze szeregiem faktycznych dowodów, jak: schlebianie mo-
dziey, przytakiwanie ywioom niespokojnym, wanienie szla-

cht}^ z chopami, zdradzanie tajemnic politycznych itp. O ile

s te dowody dostatecznie ugruntowane, nie moj tu rzecz

roztrzsa; zaznaczy tylko winienem, e nigdy przedtem nie

otrzyma Tarnowski tak kategorycznego zaprzeczenia swych

dowodów, jak wanie z powodu omawianej ksiki. Tadeusz

Romanowicz odpowiedzia na ni broszur: »Dwie opinie«

i wszystko, co si tyczyo demokracyi galicyjskiej podda

szczegóowemu rozbiorowi, a dowodom rzeczowym przeciw-

stawi przeciw-dowody; i na nich si opierajc, wypisywa

we wniosku dobitne: nieprawda! »Nie jest prawd — od-

piera Romanowicz — aebymy modziey prawili, i nie ma
si uczy, i podstp, podejcie i kamstwo jest rzecz nie

brzydk, i uczciwo i honor jest zastarzaym przesdem, i
kada wadza jest wrogiem, i rozumnem i prawowitem jest

tylko to, co tajne, i wiara jest gupstwem. Nie jest prawd,

jakobymy ubolewali nad tem, e nieufno ludu do szlachty

znika — my tylko ubolewamy i bdziemy zawsze ubolewa

nad temi wypadkami, w któr>'ch pozory zaufania zdobywa
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si przy wyborach przekupstwem, rozpajauiem i presy rz-

dow, aby za t cen wprowadza do krajowych cia repre-

zentacyjnych nieuyteczne zera, któr5'ch tam znamy a nazbyt

wiele. Nie jest prawd, jakobymy wmawiali w lud, e bo-

gatszemu i szlachcicowi wiary i zaufania nigdy dawa nie

powinien, e lud i szlachta to ogie i woda. Nie jest prawd,

jakobymy w miastach spoeczne antagonizmy i zawi.ci krze-

wili «.

Tarnowski tej demokracyi » haaliwej*, której wszystkie

moliwe wady i bdy przypisa, przeciwstawia wprawdzie ja-

k demokracy »zdrow i rozumn«, która si tworzy po

miastach, ale wcale nie okrela jej dokadniej, mówic jeno

ogólnikowo, e ona we wszystkich kierunkach ycia znaczy,

way, owieca, ksztaci, a w sprawach politycznych nieraz

zdaniem i wpywem swoim nadaje kierunek. O ile domyla
.si mona, jest to demokracy z urodzenia tj^ko, a nie z prze-

kona, któremi zblia si ona zapewne bardzo, jeeli nie

utosamia ze stronnictwem zachowawczem. Tam gdzie stron-

nictwo zachowawcze ma pod wzgldem politycznym stanow-

cz przewag, nic dziwnego, e garn si do niego róni lu-

dzie, rónego pochodzenia i odmiennych w modoci przeko-

na. U niektórych zmiana przekona jest szczer, u wielu,

bdc wynikiem denia do karj-ery za porednictwem wp}^-

wowej protekcyi, wytwarza najobrz3-dliwszego raka moral-

nego — obud. Z takich zdobyczy zachowawcy nie maj
chj^ba powodu si chlubi.

Najwiesz3'm objawem literackim walki konserwatystów

Staczykowskich z ywioami im nieprzyjaznymi jest trzyto-

mowa »Rzecz o roku i863«, napisana przez Stanisawa Ko-

miana (r. 1895), uwaanego przez swoich za najtsz gow
polityczn. Staczycy, jak wiemy, zaczli od zohydzania de-

mokratycznych uczestników ruchu z r. 1863; to ich postpo-

wanie byo zawsze przedmiotem najdotkliwszych dla nich za-

rzutów; zdawao si im, e dzieo obszerne, przybierajce po-

zory bezstronnoci sdu o wypadkach bolesnych, powinno

ich w opinii narodu usprawiedliwi. Zawiedli si mocno;

ksika Koniiana moga ])rzekona o susznoci pogldów
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Staczykowskich tego tylko, kto ju przedtem je podziela.

To te w obozie przyjacielskim ogoszono »Rzecz« Komiana
za jedno z arcydzie historyografii i rozumu politycznego.

Bezstronna jednak krytyka inaczej j osdzia.

Dzisiaj nie ma chyba wród rozumnych ludzi rónicy

w zdaniu o naukowej wartoci tej pracy. Wykazano (Tade-

usz Romanowicz, Kazimierz Bartoszewicz ') i in.) tak lekko-

mylno w posugiwaniu si wieciami niesprawdzonemi,

tak nieudolno w krytycznej ocenie róde, takie mnóstwo

bdów faktycznych i faszywych rozumowa, taki chaos

w ukadzie, e znaczenie historyczne > Rzeczy « Komiana spa-

do do zera. Jeden z najpobaliwszych krytyków, przyjaciel

autora, Henryk Lisicki, musia napisa w Kwartalniku histo-

rycznym (1895, str. 579) te sowa: »Do fenomenów, nad któ-

rych wytomaczeniem umys ludzki daremnie mozoli si b-
dzie, przyby jeszcze jeden: niead Komianowskiej Rzeczy.

W pierwsz3^m tomie dostalimy koniec, w drugim — pocz-

tek i rodek; teraz za w trzecim kilka rozdziaów, traktuj-

cych znowu o wypadkach, poprzednio opowiadanych. Wszystko

razem tak wyglda, jak eby (!) wiatr by poroznosi po k-
tach nienumerowane kartki manuskryptu, a kto te kartki

zebra, uoy na prdce i podzieli na tomy«.

Jako utwór publicystyczny » Rzecz « Komiana równie

za chybion a pod pewnym wzgldem za szkodliw uzna
musimy. Zapowiedzia autor, e chce rozdzieli odpowiedzial-

no za katastrof r. 1863 na wszystkie stronnictwa. Ale

bya to jeno zapowied, majca na celu pozyskanie zaufania

ze strony czytelnika. Komian tak umia manewrowa, aeby

stronnictwo »biaych « jaknajbielszem przedstawi, dowodzc
przytem, e »kóko krakowskie« najwikszym si odznaczao

rozumem politycznjmi. e siebie i swoich przyjació chcia

autor odmalowa z jaknajlepszej strony, to rzecz, po ludzku

biorc, zupenie zrozumiaa, ale e nie umia odnale prze-

konywajcych o tem dowodów, to wskazuje, e si wzi do

') Dwutomowa krytyka ksiki Komiana p. t. »Histon'a na

usugach ludzi i stronnictw^. Kraków 1895 i 1896.
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dziea nieprzygotowany, ale z opini z góry wyrobion, któr
chcia czytelnikom narzuci.

Zdaje mi si wogóle, e czas na rekryminacye i rycza-

towe potpianie wypadków z przed lat trzydziestu kilku ju
dawno min; e naley owe dzieje traktowa ju z histo-

rycznego punktu widzenia. Obawy, eby si co podobnego
nie powtórzyo obecnie, mog wypowiada ci tylko, co maj
w tem jaki interes. Std te i wskazówki, podawane przez

Komiana i jego zwolenników, s z jednej strony spózlnione,

a z drugiej — uomne. Spónione dlatego, e o ochronie

bytu narodowego mylano na wiele lat przed ukazaniem si
» Rzeczy « Komiana: uomne dlatego, e nie przez cienia-
nie, lecz przez pogbianie ideaów doskonal si ludzie i spo-

eczestwa, i nie przez ostrone sobkowskie zasklepianie si
w skorupie czy kasty pewnej, czy stronnictwa, czy prowin-

cyi, ale przez oywianie w jaknajliczniejszych masach uczu
i myli, odnoszcych si do dobra caego narodu, mona so-

bie rokowa nadzieje zdrowego rozwoju i nie lka si zgni-

lizny w bocie mniej lub wicej egoist3'cznem.

Szkodliwym w pewnej mierze nazwaem wpyw » Rze-

czy* Komiana; bo pogldy w niej wyraone mog da i daj
uprawnienie czy upozorowanie rozumne i zacne dla aferzy-

stów wszelakiego rodzaju, obojtnych na losy caoci, byleby

im i ich najbliszym powodzio si jaknajlepiej. Zapewne,

ch dania uprawnienia takiego nie powstaa w umj^le au-

tora; ale w czasach, kiedy interesa materyalne pochaniaj

ludzi i wypieraj z duszy pragnienia idealne, niebezpieczn

jest rzecz mówi, e dnoci, nie majce widoków powo-

dzenia, chocia suszne, s mrzonk, której si wyzby copr-

dzej naley. Czowiek, który si wyrzeknie ideau, spada niej

bydlcia — jak powiedzia Pascal.

Byby ten obraz spóczesnego u nas ruchu umysowego
niezupenym, gdybym cho kilkoma sow-ami nie zaznaczy

zwrotu ku dziedzinie tajemnic, zwrotu, przybierajcego bar-
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dzo róne formy, a bdcego przeciwstawieniem si tej ufno-

ci, z jak przed laty odwoywano si do nauki, do wiedzy

jako »potgi «.

Pozytywizm wyklucza z obrbu docieka filozoficznych

zagadnienia metafizyczne, jako wychodzce po za obrb tego,

co zmysami i rozumem pozna moemy. Stawianie takich

ogranicze nie moe pozyska staego uznania ze strony du-

szy ludzkiej, któr najbardziej wanie pocigaj ku sobie

wszelkiego rodzaju zagadki. Przez czas jaki da si wmówi
jednostkom, e nie powinni zaprzta sobie gowy tem, czego

pozna niepodobna, lecz w kocu ograniczone pole bada
znuy gortsze umysy, które bd wszelkiemi sposobami sta-

ray si wejrze w gbiny bytu. I oto dziedzina metafizyki

znowu otwarta. Jedni do niej wchodz z ca)^! przyborem

naukowym, jaki szkoa dowiadczalna wyrobia w cigu swego

królowania — i ci mog si uwaa za uzupenicieli rzetel-

nej nauki; drudzy wkraczaj tam z pochodni religii objawio-

nej i, wykazujc sabo rozumu ludzkiego, budz w spoe-

czestwie zdrzemane instynkty wiary; inni jeszcze spragnieni

tajemnicy i wrae, jakich nauka cisa nie dostarcza, zapuszczaj

si w mroczne sferj- spirytyzmu i medyumizmu, ju to jako

badacze »nowego dziau « zjawisk duchowych (Julian Ochoro-

wicz), ju to jako marzyciele lubujcy si w tem, co zwy-

kemu, prozaicznemu dowiadczeniu przeczy si zdaje.

Jeden szablon umysowy dla wszystkich uksztacon3xh

—

to niewtpliwie zaguba oryginalnoci i zastój duchowy; wic
te przeciw rozwijaniu jakichkolwiek kierunków myli nic

w zasadzie mie nie mona. Szkoda tylko, e najruchliwsi

i najkrzykliwsi zawsze lubi umiowany w danej chwili kie-

runek za jedynie dobry i prawdziwy uwaa, e, jak obecnie,

przejci zapaem dla wiata zjawisk tajemniczych, lub te
spragnieni uczucia religijnego, albo wreszcie z doktryny na-

przód powzitej wystpuj przeciwko nauce wogóle, prawi
o wielkiem bankructwie umysowem wieku XIX (jak ksidz

Dbicki), lub wyszydzaj w czambu wszystko, co dzi si

dzieje, nie umiejc poda rodków zaradzenia zemu (jak Te-

odor Jeske-Choiski w swoich najnowszych studyach: »Na
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schyku wieku« (1894), »Rozkad w yciu i literaturze« (1895).

Komu i gdzie to prawi? Tam, gdzie nauka zaledwie drobn
garstk ludzi zajmuje, gdzie potrzeba nader wiele usilnoci

i zachty, aeby przej ludzi zamiowaniem do pracy s)'ste-

matycznej, gdzie fantazya i uczuciowo zawsze góroway nad

chodnym rozumem. Jaki mog wywrze skutek takie do-

rywcze napaci na nauk? Oto zniechcaj one do pracy ci-

sej ten tum napóuksztaconych ludzi, którzy si niczego

dobrze nie nauczyli, nic nie zgbili, nic na prawd z dzie-

dziny umysowej gorco nie ukochali. I pocó maj si uczy,

kiedy wedug owych publicystów nauka jest marnoci, ani

ludzi nie uszczliwia, ani te prawdy rzetelnej nie daje.

Jedni bezmylnie uywa bd ycia, drudz)^ rzuc si w mi-

stycyzm, a najwiksza cz bawi si bdzie medyumizmem.

Czyby tego chcieli nieprzyjaciele nauki?...

Najrozsdniej, najtrzewiej w sprawie tej przemówi uta-

lentowany krytyk, Ignacy Matuszewski, zajmujcy si take

spraw spirytyzmu i medyumizmu. W trzech artykuach p. t.

»Wstecznictwo czy reakcya?« (w Kuryerze Codzioiuyni, 1894

padz. i listop.) roztrzsn on kwesty przeciwstawienia si

pozytywizmowi na rónych polach dziaalnoci umysowej

i w ten sposób scharakteryzowa denie nowego prdu:

» Dzisiejsza reakcya zwraca si, nie przeciwko racyonalnej me-

todzie pozytywnego badania, gdy ta nie powiedziaa jeszcze

swego ostatniego sowa, jeno przeciwko zbyt popiesznym,

kracowym, a wzgldnie faszywym wnioskom, jakie na za-

sadzie tej metody nieopatrznie stawia zaczto... Bierzemy dla

przykadu najbardziej kracow placówk dzisiejszej reakcyi,

a mianowicie neo-mistycyzm wspóczesny. Zdawaoby si na

pozór, e tutaj nie pozostanie nawet ladów nie tylko mate-

ryalizmu, ale nawet pozytywizmu, e napotkamy tylko jakie

neoplatoskie ekstazy i bramisk kontemplacy. Bro Boe!

Dotychczas nie spotkalimy a7ii jednego powanego gosu,

któryby, potpiajc jaskrawe a pytkie doktryny materyali-

styczne, wyrzeka si wspóczenie racyonalnej pozytywnej

metody badania zjawi.sk otaczajcego nas wiata... Metoda ta

jest przy dzisiejszym stanie wiedzy jedyn moliw metod
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naukowego badania. Czy si okae tak w przyszoci — to

inna kwestya. Nie robic wic z niej dogmatu, idmy, wspie-

rajc si na tej podporze tak daleko, jak daleko bdzie mona,
zastrzegajc sobie prawo porzucenia jej w chwili, kiedy nowe
odkrycia i nowe zdobycze naukowe zniewol nas do szuka-

nia nowej drogi «.

Poniewa niepodobna mi tu poda charakterystN^ki

wszystkich czasopism, jakie w jz5^ku polskim wychodz, mu-
sz zadowoli si zestawieniem bibliograficznem z r. 1896

dla wskazania przynajmniej ich iloci. Nadmieni przj-tem

winienem, e nietylko miasta stoeczne, ale i prowincyonalne

maj ju obecnie do znaczne przedstawicielstwo w prasie

perj'^odycznej. T dno decentralizac5'jn naley uwaa za

objaw wielce podany, byleby oczj^wicie nie tracono z wi-

doku powszechnej spólnoty.

Najwiksz obfitoci czasopism polskich odznaczaa si
Galicya wraz z Austry, gdy w owym roku byo ich tam

178, gdy równoczenie w Królestwie i Cesarstwie 66, w W.
Ks. Poznaskiem i Prusach 63. Ta przewaga Galicy i okae
si jednak zudn do pewnego stopnia, gd)- zwaymy, e
kilka tam jest pism nibj- dwutygodniowych, które, nie chcc
skada wj-maganej przez rzd opaty za wydawnictwa ty-

godniowe, wychodz kolejno to pod jednym, to pod drugim

napisem, e jest dosy wj-dawnictw urzdowych, i e, jak a-

two pisma powstaj, tak te atwo upadaj, a ich krótko-

trwae istnienie nie moe mie tej doniosoci, co wydawnictw

utrzymujcych si przez czas znaczny.

We Lwowie wychodzi}- nastpne pisma:

aj Codzienne : 1) Dziennik polski, 2) Gazeta lwowska, 3) Ga-

zeta narodowa, 4) Kuryer lwowski (z dodatkiem literac-

kim od 1894 r. p. t. Tydzie), 5) Przegld (polityczny,

spoeczny i literacki), 6) Sowo polskie.

URTS LIT. POLS. 14
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b) Tygodttio7ve : 7) Gazeta kocielna, 8) Gazeta ogosze,

g) Goniec i Iskra (z dodatkiem: Wesoy kuryerek),

10) Gos wolny, 11) Monitor, 12) Niedziela, 13) Nowy
kolejarz, 14) Przegld pedagogiczny, 15) Rolnik, i6)Szczu-

tek (humor, satyryczne), 17) Szkoa.

c) Diimygod)iio7ve: 18) Biblioteka historyczna pamitników,

podróy i opowiada historycznych, 19) Bartnik post-

powy, 20) Chata (dla ludu), 21) Czasopismo towarzy-

stwa aptekarskiego, 22) Czasopismo techniczne, 23) Dwu-
tygodnik galicyjskiej stray skarbowej, 24) Dwignia
(z dodatkiem: Szkolnictwo przemysowe i handlowe),

25) Gazeta handlowo-gieograficzna, 26) Gazeta informa-

cyjna, 27) Gazeta mynarska, 28) Gorzelnik, 29) Gospo-

darz wiejski, 30) Humorysta (humor, illustr.), 31) Koo
(organ bicyklistów), 32) May wiatek (dla dzieci, 3 razy

na miesic), 33) Mody paryskie (iUustrow. dla kobiet),

34) Myl (teatralno-muzyczne wychodzi b. nieregularnie),

35) Nadzieja (gazeta losowa), 36) Nowe mody (illustr.),

37) Nowin}^, 38) Nowy migus, 39) Pasterz dobry,

40) Prawnik, 41) Przedwit (dla kobiet), 42) Przegld

wszechpolski (z dodatkiem »La correspondance polo-

naise«), 43) Przemysowiec, 44) Przewodnik dla spraw

drukarsko-litograficznych, 45) Przewodnik kóek rolni-

czych, 46) Przyjaciel ludu (radykalne, red. Boi. Wyso-
uch), 47) Przyszo (organ partyi ydowskiej t. z. syo-

nistów), 48) Robotnik nowy (3 razy na miesic), 49) Ro-

dzina i Szkoa, 50) migus (humoryst. illustr.), 51) Ste-

nograf, 52) Ster (dla kobiet pod redakcy Reinschmitt-

Kuczalskiej), 53) Szkóka domowa, 54) Swoboda, 55) Wiek

mody (illustr.), 56) Ziarno, 57) Zwizek (organ Stowa-

rzysze zarobkowych i gospodarczych).

d) Miesiczne : 58) Czasopismo akademickie, 59) Eos (filolog.

klasyczne, 60) Gazeta mleczarska, 61) Kosmos, 62) Lud
(organ tow. ludoznawczego), 63) Lwowianin (organ tow.

wa.cicieli domów), 64) owiec, 65) Miesicznik galicyj-

skiego towarzystwa ochrony zwierzt, 66) Muzeum,

67) Nafta (od 1897 r. dwutygodnik), 68) Naród (ant>-
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semickie), 69) Poradnik gospodarczy, 70) Przegld prawa

i administracyi, 71) Przegld fotograficzny, 72) Przegld

weterynarski, 73) Przewodnik gimnastyczny »Sokó',

74) Przewodnik naukowy i literacki, 75) Przewodnik

poarniczy, 76) Samorzd gminny,. 77) Sylwan, 78) wia-
to (socyalno-demokrat.)

, 79) Wiadomoci lekarskie,

80) Wydawnictwo imienia Staszyca, 8
1
) Ziemianin.

e) Kwartalne: 82) Kwartalnik historyczny.

W Krakowie byy wydawane pisma nastpne:

a) Codzienne: 83) Czas, 84) Gos narodu (antysemickie),

85) Nowa Reforma. 86) Dziennik krakowski.

b) Tygodniowe: 87) Ekonomista narodowy, 88) Gazeta ruchu

(organ kolejarzy 3 razy na miesic zawieszone 1897 r.),

89) Grzmot (robotnicze katolickie 3 razy na miesic),

90) Naprzód (socyalistyczne), 91) Przegld lekarski,

92) Tygodnik rolniczy.

c) D7Vutygodmowe : 93) Bocian (humorystyczne illustrow.),

94) Chochlik krakowski (humor, zawieszone od 1897 r.),

95) Dyabe (satyr, polit. ill.), 96) Gwiazda, 97) Kuryer

handlowcy, 98) Kuryer kolejowy, 99) Kolejarz, (3 razy na

miesic; zawieszony od r. 1897), 100) Pomyk (humor,

zawieszony od r. 1897), 10 1) Prawo ludu, 102) Przewo-

dnik praktj^czny, 103) Sprawiedliwo (Die Gerechtigkeit

w jzyku niemieckim, z polskim tytuem), 104) Ziemia.

d) Miesiczne: 105) Czasopismo towarzystwa technicznego

krakowskiego, 106) Dzwonek (zawieszony od r. 1897),

107) Dzwonek nowy (ludowe, red. ks. Dziurzyski),

108) Dziennik rozporzdze miasta Krakowa, 109) Dzwo-

nek III Zakonu w. Franciszka, 1 10) Echo 3 -go Za-

konu w. Franciszka, m) Echa z Afrj'ki, 112) Filate-

lista polski, 113) Gazeta kolejowa, 114) Intencye (je-

zuickie), 115) Kociuszko, 116) Krytyka (radykalna),

117) Missye katolickie (illustr.), 118) Ordownik niepo-

kalanego serca Maryi, 119) Posaniec bractwa Najw.

Maryi Panny królowej korony polskiej, 120), Polak,

14*
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12 1) Przegld polski , 122) Przegld powszechny,

123) Przegld literacki (organ Zwizku literackiego; od

r. 1897 wychodzi dwa razy na miesic), 124) Sprawozda-

nia z czynnoci i posiedze Akademii umiejtnoci,

125) Targowisko (po polsku i niemiecku), 126) Przewo-

dnik higieniczny (zwinity z kocem r. i8g6).

e) Kwartalne: 126) Kwartalnik stowarzyszenia kandydatów

notaryalnych, 127) Wiadomoci numizmatyczno-archeo-

logiczne, 128) Okólnik krajowego towarzystwa rybac-

kiego, 129) Zapiski numizmatyczne.

f) Bez oznaczonego czasu: 130) Przegld autonomiczny ')•

Na prowincyi galicyjskiej istniay w tyme roku nast-

pujce pisma:

W Brodach: 131) Gazeta brodzka (z dodatkiem » Rkodziel-

nik postpowym) dwutygodnik.

W Drohobyczu: 132) Kuryer drohobycki (dwutyg.).

W Gorlicach: 133) Tygodnik urzdowy starostwa.

W Gródku: 134) Biblioteka doborowych powieci i roman-

sów (dwutyg.).

W Chyrowie: 135) Wiadomoci szkolne (jezuickie).

W Jarosawiu: 136) Gos jarosawski, 137) Tygodnik jaro-

sawski, 138) Dwutygodnik organistowski, 139) Przyja-

ciel stray poarnej.

W Koomyi: 140) Gazeta koomyjska (tyg.), 141) Kuryer ko-

omyjski (tyg.), 142) wiato (Hamaor«) miesicznik; or-

gan stów. nauczycieli, fundacyi br. Hirsza, 143) Gos
nauczycielski, 144) Gazeta pokucka (zawiesz. 1896).

W Kronie: 145) Hodowca koni (mie.).

') Bez oznaczonego czasu wychodziy nadto peryodycznie: Ro-

czniki rozkrzewiania wiary witej «, »Dziea witego Dziecictwa*

i » Roczniki obydwóch zgromadze w. Wincentego a Paulo< — a

w miejscowoci Bruckenthal pod Uhnowem wychodziy nieregularnie

miesiczniki reUgijne: » Przyjd Królestwo Twoje.<, »Eucharistia« i Roz-

maio ci <'.
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W Nowym Sczu: 146) Mieszczanin (z dodatkiem »Sdecza-

nin«, dwutygodnik, organ mniejszych miast i miaste-

czek, 1%-j) Szkolnictwo (organ nauczycieli ludowych).

W Przemylu: 148) Kuryer przemyski (tyg.) 149) Echo prze-

myskie (dwutyg.).

W Rzeszowie: 150) Kuryer rzeszowski (tyg.), 151) Przegld

ogrodniczy (mie.).

W Samborze: 152) Gazeta Samborska (dwutyg.).

W Sanoku: 153) Gazeta sanocka (tyg.).

W Stanisawowie: 154) Kuryer stanisawowski (tygodnik),

155) Wolny gos stanisawowski (dwutyg. antysemicki),

156) Gazeta stanisaw^owska (zwinita, dwutyg.).

W Stryju: 157) Kuryer stryjski (dwutyg.).

W Tarnopolu: 158) Gos podolski (tyg.).

W Tarnowie: 159) Pogo (tygodnik), 160) Przj-rodnik (dwu-

tygodnik).

W owczówku-Plesnj^: 161) Przyjaciel katolickiego ludu

(dwutyg.).

W Czerniowcach: 162) Gazeta polska (2 razy tygodniowo).

W Cieszynie: 163) Gwiazdka cieszyska, 164) Miesicznik

pedagogiczny, 165) Prawda (dwutyg. ludowy), 166) Nie-

wiasta, 167) Pose zwizku katolików lskich, 168) No-

wy czas (zwinity).

W Nawsi: (na lzku austr.) 169) Przyjaciel ludu (dwutyg.

ewangielicki z dodatkiem » Przegld polityczny «), 170) Rol-

nik lski « (organ Tow. rolniczego dla ksistwa cie-

szyskiego; dwutyg.).

W Czaczy: (na Wgrzech) 171) Pszczóka, 172) Wieniec pol-

ski (dwutygodniki ks. Stojaowskiego).

W Morawskiej Ostrawie: 173) Kresowiec (dwutyg.).

W Opawie: (na lzku austr.) 174) Dziennik ustaw- i rozpo-

rzdze dla ksistwa górnego i dolnego lzka) ^).

') Z pocztkiem r. 1897 zaczy w Galicyi w}'chodzi nastpne
pisma: we Lwowie: >\Viadomoci artystyczne^ (dwutyg. redaktor M.

Sotys), : Czasopismo pedagogiczne (tygodnik, organ nauczycieli ludo-

wych), »Kcho literackie? (dodatek tygod. do .>Dziennika polskiego , re-
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w Wiedniu wreszcie ukazyway si: 175) Dziennik ustaw

pastwa, 176) Przeom (tygodnik polityczno-literacki,

zwinity w poowie r. 1896), 177) Nowy \vieniec pol-

ski (dwutyg.), 178) Przegld finansowo-handlowy (dwu-

tygodnik).

Przechodzimy do Królestwa (wraz z Cesarstwem).

W Warszawie wycliodziy:

a) Codzicmic: i) Dziennik dla wszystkich, 2) Gazeta han-

dlowa, 3) Gazeta polska, 4) Gazeta warszawska, 5) Ku-

ryer codzienny, 6) Kur^^er poranny, 7) Kuryer warszaw-

ski, 8) Sowo, 9) Wiek.

b) Tygodniowe: 10) Biblioteka romansów, powieci, podróy

i prac naukowych, 11) Biesiada literacka, 12) Bluszcz,

13) Echo muzyczne, teatralne i artystyczne, 14) Gazeta

lekarska, 15) Gazeta losowa papierów publicznych,

16) Gazeta cukrownicza, 17) Gazeta przemysowo-rze-

mielnicza, 18) Gazeta rolnicza, 19) Gazeta sdowa,

20) Gazeta witeczna, 21) Gos, 22) Izraelita, 23) Kolce,

24) Kuryer niedzielny, z illustracyami, 25) Kuryer rol-

niczy, 2t)) Kuryer witeczny, 27) Medycyna, 28) Mu-

cha, 29) Niwa, 30) Prawda, 31) Przegld katolicki,

32) Przegld tygodniowy, 33) Przjjaciel dzieci, 34) Rola,

35) Rolnik i hodowca, 36) Romans i Powie, 37) Ty-

godnik ilustrowany, 38) Tygodnik kolejowy i ekono-

miczu)', 39) Tygodnik mód i powieci, 40) Tygodnik

romansów i powieci, 41) Wdrowiec, 42) Wieczory po-

wieciowe, 43) Wieczory rodzinne, 44) Wszechwiat,

45) Zorza.

c) D-Mutygodniowc : 46) Inynierya i budownictwo, 47) Je-

dziec i myliwy, 48) Kronika lekarska, 49) Kronika ro-

daktor Fr. Rawita-Gawroski). W Krakowie: »wiato < (dwutyg. illustr.

etnograficzny, redaktor Dr. V. Koneczny), Orze polski< (dwutyg. po-^

lityczny, red. St. Przyniczyski), » Polskie kikeryki* (dwutyg. humoryst).

We Frysztacie: (na lzku austr.) Glos ludu lskiego* (dwutyg.).
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dzinna, 50) Ogrodnik polski, 51) Przegld pedagogiczny,

52) Wiadomoci farmaceutyczne.

d) Micsicz7ie: 53) Ateneum, 54) Biblioteka najcelniejszych

utworów literatury europejskiej, 55) Biblioteka warszaw-

ska, 56) Przegld techniczny, 57) Przyjaciel zwierzt

domowych i poj-tecznych, 58) Zdrowie.

e) Kivartalne : 59) Pamitnik towarzystwa lekarskiego war-

szawskiego, 60) Przegld chirurgiczny. 61) Wisa, (gie-

ograficzno-etnograficzne).

Na prowincyi wychodzio pism 5, a mianowicie: 62) Gazeta

kaliska, 63) Gazeta kielecka, 64) Gazeta lubelska, 65) Ga-

zeta radomska, 66) Tydzie (w Piotrkowie).

W Petersburgu wreszcie wj^chodzi 67) Kraj.

Liczb wydawnictw warszawskich monaby znacznie

podnie, gdyb}^ si uwzgldnio te dodatki, jakie przy pi-

smach t3'godniowych prawie wszystkich stale wj^chodz. Po-

niewa jednak nie maj one zazwyczaj osobnego tytuu, nie

mogem ich tu wylicza, poprzestajc tylko na wymienieniu

tych, które nosz osobny napis.

Co do W. Ks. Poznaskiego i Prus, to w roku 1896

byy tam nastpne czasopisma:

W Poznaniu:

a) Codzienne: 1) Dziennik poznaski (od r. 1859), 2) Go-

niec wielkopolski (od r. 187 1 z dodatkiem 3) »Szkóka

domowa«, 4) Kuryer poznaski (od r. 187 1), 5) Or-
downik (od r. 1871, red. Roman Szymaski), 6) Postp,

7) Wielkopolanin: pod redakcy Walerego ebiskiego
w duchu narodowo-katolickim.

b) Tygodniowe : 8) Biblioteka powieci, 9) Pokraka (humor.

zwinita 1896 r.), 10) Poradnik gospodarski, u) Prze-

wodnik katolicki, z dodatkiem 12) » Ognisko domowe*,

(organ ludowy, wychodzi 3 razj' na tydzie, 18.000 abo-

nentów, pod wpywem arcybiskupa), 13) Przegld po-

znaski (zamknity z kocem r. 1896), 14) Przyjaciel

ludu, 15) Tygodnik powieci, 16) Ziemianin (pod re-
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dakcy Ka. Koszutskiego '), 17) Praca (z illustr., powi-
cona belletrystyce i sprawom przemj^su).

c) D7va razy na tydzie: 18) Gos polski (pod redakcy R.

Szymaskiego).

d) Miesiczne: 19) Nowiny lekarskie, 20) Przegld kocielny

(redaktor biskup Likowski), 2
1
) Chleb w. Antoniego.

W Inowrocawiu: 22) Pochodnia (zwinita).

W Gdasku: 23) Gazeta gda.ska (redaktor Bernard Milski)

wraz z dodatkami, 24) Gwiazdka niedzielna i 25) Anio
.stró, 26) Kuryer gdaski (tygodnik).

W Olsztynie: 27) Gazeta 01szty.ska, 28) Warmiak (organ

urzdowy).

W Bydgoszczy: 29) Gazeta narodowa, 30) Gazeta b5'dgoska

(codzienna).

W Ostrowie: 31) Gazeta ostrowska.

W Pelplinie: 32) Pielgrzym z dodatkiem 33) Krzy i 34) Przy-

jaciel dzieci.

W Mikoowie: 35) Kronika tygodniowa z dodatkiem 36) Przy-

jaciel rodziny.

W Wrocawiu: 37) Posaniec niedzielny.

W Hucie królewskiej: 38) Gazeta katolicka 3 razy na ty-

dzie, organ giermanizatorów, z dodatkiem 39) Szkóka

niedzielna.

W Grudzidzu: 40) Gazeta grudzidzka 3 razy na tydzie z do-

datkami: 41) Go witeczny i 42) Dodatek rolniczo-

przemysowy, 43) Rolnik i przemysowiec.

W Toruniu: 43) Gazeta toruska (codziennie) z dodatkami:

44) Gospodarz i 45) Familia chrzecijaska, 46) Ga-

zetka dla dzieci.

W Lecu (na mazurach pruskich): 47) Gazeta lecka dla ludu

prawie (tj. prawdziwie) ewangielickiego.

W Gnienie: 48) Lech (codziennie).

') Z dodatkiem » Doniesienia rolnicze .
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w Bytomiu: 49) Katolik (od r. 1868 trzy razy z dodatkami

bezpatnemi: 50) Rodzina, 51) Praca i 52) Dzwonek,

53) wiato (dwutyg. illustr.), 54) Rolnik (tyg.).

W Nisie: 55) Pismo miesiczne lskiego zwizku wocian.

W N. Piekarach: 56) Gwiazda piekarska (tygodnik).

W Opolu: 57) Gazeta opolska (pod starann redakcy Broni-

sawa Koraszewskiego) z dodatkiem: 58) Go nie-

dzielny.

I
W Raciborzu: 59) Nowiny raciborskie, 60) Kuryer górno-

lski (3 razy na tydzie od r. 1893 wraz z dodat-

kami bezpatnemi, 61) Monika i 62) Rola i kruszec,

63) Postp rolniczy.

Poza granicami ziem polskich istniej take czasopisma

w jzyku polskim, mianowicie: w Berlinie: i) Gazeta robo-

tnicza, dwutygodnik odr. 1887; 2) Gazeta berliska, 3) Prze-

wodnik zdrowia (mie.); w Bochum w Westfalii, 4) Wiarus

polski wraz z Nauk katolick (pod redakcy Jana Brejskiego

3 razy na tydzie); w Paryu: 5) Pobudka i 6) Wolne pol-

skie sowo, dwutygodnik od r. 1887; w Lond^mie: 7) Przed-

wit; w Genewie podobno dwa: 8) Przedwit, 9) Równo.
W Ameryce pónocnej, gdzie pierwszem pismem pol-

skiem bj-o Echo z Polski, wydawane od i czerwca 1863 r.

do koca kwietnia 1865 r., najbardziej mnoy si czasopi-

miennictwo od r. 1888; w tym bowiem czasie rozwina si

najwicej decentralizacya i utrwaliy si podstaw}- bytu

i pracy ludnoci polskiej. Chicago jest wprawdzie, jak i po-

przednio, gównem ogniskiem publicystyki, lecz i w innych

koloniach polskich rozwija si ona bardzo ywo. W r. 1896

liczono wogóle w Ameryce pónocnej pism 37, a mianowicie:

W Chicago: 1) Dziennik chicagoski (pod redakcy Hen-

ryka Nagl), 2) Dziennik polski, codzie od r. 1895 pod re-

dakcy doktora Nikodema Korngolda-Zotnickiego, 3) Dzie

wity, 4) Gazeta katolicka, 5) Gazeta polska (wyd. przez

W. Dyniewicza), 6) Nowe ycie (pod redakcy Leona Wilda),

7) Sztandar, 8) Tj^godnik naukowo-powieciowy, 9) Wiara

i ojczyzna, 10) Zgoda, 11) Ziarno (organ muzyczny).
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w Milwaukee: 12) Tygodniowy Kuryt-r polski (pod

red. Michaa Kruszki), 13) Gazeta wisconsiska. 14) Sowo.
W Buffalo : 15) Echo, 1 6) Polak w Amer\ce (pod redakcy

Stanisawa lisza); 17) Reforma, tygodnik powicony .spra-

wom spoecznym, politycznym i literackim, od r. 1894. pod
redakcy S. A. Osady.

W New-Yorku: 18) Gazeta polska, ig) Kuryer Nowo-
jorski.

W Detroit: 20) Gwiazda polska, 21) Niedziela.

W Filadelfii: 22) Patryota, 23) Prawda, 24) Gos polski.

W Winonie: 25) Katolik, dawniej: Wiarus (pod red.

Jarosza Derdowskiego, znanego »gorza« kaszubskiego).

W Cleveland: 26) Jutrzenka, 27) Ojczyzna, 28) l^olonia

w Amer3-ce.

W Toledo: 29) Ameryka, 30) Kuryer.

W Baltimore: 31) Polonia (pod redakcy dra Juliana

Czupki).

W Pittsburgu: 32) Prz3'jaciel ludu.

W Stevens Point: 33) Rolnik.

W Manitowoc: 34) Go.
W Mohano}' City: 35) Gazeta ludowa.

W" Wilkes Barre: 36) Górnik.

W Meriden i New^ Britain: 37) Wdrowiec (tyg.).

W Brazylii: 38) Gazeta polska.

Ogóem wic czasopism w jzyku polskim byo w 1896

roku 354; zapewne liczba znaczna, ale tylko ze wzgldu na

saby rozwój naszego czytelnictwa i na szczup)^ przyrost si

literackich; ze wzgldu na liczb ludnoci nie jest to zbyt

wiele, zwaszcza, gdy pomylimj^ sobie, jak mao u nas co-

rocznie wychodzi ksiek. Poniewa jednak zauway mona,

pomimo najniepomylniejszych okolicznoci, cige, cho po-

wolne, zwikszanie si produkcyi umysowej, nie potrzebujemy

jeszcze zanadto czarno przedstawia sobie widoków przyszo-

ci; naley tylko wytrwale kroczy naprzód').

') Do przedstawienia powys/e.yo wykazu posuy nii przede-

wszystkieiu austr\-acki urzdowy wykaz pocztow}- wydawnictw' peryo-
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dyczn3'ch za rok 1896, a nastpnie inforniacye osobicie zbierane. Co
do prasy amerj-kaskiej, oparem si prawie wycznie na pracy bardzo

interesujcej i szczegóowo po raz pierwszy jej history opowiadajcej,

p. Henryka Nagl, wydanej r. 1894 w Cliicago p. L > Dziennikarstwo

polskie w Ameryce i jego 30-letnie dzieje<; (str. 130 cisego druku).

Zarczy nie mog, czy niema pomyek w tym wykazie tak co do ter-

minu wycliodzenia czasopism, jak nawet co do ici realnego istnienia—
mianowicie co si tyczy Galicyi; ale osobicie wszystko sprawdzi byo
niepodobiestwem, ze wzgldu, e w Galicyi powstaj i znikaj pisma

ustawicznie, a to cige ich falowanie sprawia, e nawet urzdowe wy-

kazy nie s zupenie dokadnemi.





CZ DRUGA.

OSOBY I DZIEA.





Powieciopisarze: Kraszewski, Je, Zachatyasiewicz, Pietkiewicz, Kacz-

kowski, Wilczyski, Bykowski; Marrene, Sadowska, Unicka, uszczew-

ska.— Orzeszkowa, Sienkiewicz, Gowacki, Jordan, Junosza, Dygasiski,

Gawalewicz, T. Jeske-Choiski, Kosiakiewicz, Szymaski, Dbrowski,

Gruszecki, i inni; nieko-Zapolska, Rodziewiczówna, Esteja, Czarnow-

ska- Szeliga i inne. — Nowellistki: Ostoja, Kociakowska, Walewska
i inne. — Lam, Baucki, Sabowski, oziski, Sewer, Rogosz, Ch-
dowski, Chdowska, Sahi-bej, Krechowiecki, Niedwiedzki, Feldman

i inni.

Na pierwszym planie obrazu najnowszej naszej litera-

tury umieci musimy powieciopisarstwo; ono bowiem naj-

wicej autorów i autorek zatrudnia, ono najliczniejsz liczb

czytelników znajduje, ono te najszerszy wpyw na spoecze-

stwo wywiera moe i wywiera. Powieciopisarstwo to wszake
inaczej troch przedstawia si nam obecnie, anieli w okre-

sie par excellence belletrystycznym od r. 1851 —1863. Wtedy
wadztwo jego nie byo nieograniczone, bo je z niem dzielia

poezya w jesiennym swoim, wielce bujnym rozwoju; a po-

wtóre miao ono czciej ni obecnie na celu bawienie pu-

blicznoci, sprawowao urzd mistrza rozrywek. Teraz cisze
zadanie wzio na barki swoje: tendency, której domagao
si samo pooenie kraju i nawoywanie modziey, i zagar-

no ku sobie wszystkie waniejsze kwestye, które w onie

spoeczestwa powstay. Zarówno dno czasu dzisiejszego

do materyalnego uywania (Dzieci wieku Kraszewskiego,

Czowiek bez jutra Zacharyasiewicza), jak grona sytuacya
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klas niegdj- zamonych (Alorituri, Rcsurrecturi, Niebieskie

migday Kraszewskiego, Eli Makower, Bracia Brochwiczc,

Nad Niemnem Orzeszkowej); zarówno sprawa nsamowolnie-

nia kobiet, jak i zrównania spoecznego ydów (Emancypo-

ivana Jea, Szalona Kraszewskiego, Marta Orzeszkowej,

Emancypantki Prusa, Biedne ogniki Rawity, Hinda Wale-

rego Przj^borowskiego, ydcmka Bauckiego, Meir Ezo/owicz

Orzeszkowej); zarówno kiekowanie poda socyalistycznycli

(Sykvek Cmentarnik, Widma Orzeszkowej, U ogniska Nie-

dwiedzkiego), jak i dola ludu (Przybdy, Biedronie, Sewera,

Placówka Prusa, Niziny, Dziurdziowic. Cham Orzeszkowej);

zarówno trudne warunki ycia umysowego na partykularzu,

jak i zaniedbane wychowanie prj^watne (W klatce. Na pro-

wincyi, Pan Graba, Pamiejnik Wacawy Orzeszkowej); za-

równo przerafinowanie uczu i choroba woli (Bez dogmatu

Sienkiewicza, Pan August Makowskiego), jak i ciasnota

widowni dziaania, zabijajca osobistoci spragnione czynu

(Lalka Prusa); zarówno sprawy polityczne (powieci Bolesa-

wity. Modzi i starzy Elpidona , Z obozu do obozu Bauc-

kiego), jak i kocielne (Palc i Folwark Kraszewskiego): —
wszystko to znalazo zdolnych nieraz rzeczników w powieci,

którzy niewtpliwie rozpowszechnili mas zdrowych poj
wród ogóu.

Nie zuytkowono tylko dotychczas tego nowego prdu,

jaki si w umysach objawi, stawiajc przeciwko sobie dwa

pokolenia: starsze i modsze z odmiennemi pogldami na y-
cie, na rozwój spoeczny, a poczci nawet z odmiennemi

przyzwyczajeniami i naogami. Zestawienia bowiem, jakie czj^-

nili kiedy niekied}^ Kraszewski i Zacharyasiewicz, nie maluj

wcale rzeczywistego stanu rzeczy; obserwacye ich odnosz

si do jakiej dawniejszej chwili, któr tylko posyszanemi

skdci zdaniami starali si odwiey i do naszych ju cza-

sów przybliy. Leciuchna sylwetka studenta, narysowana

okolicznociowo przez Sienkiewicza w Hani, oczywicie, jest

take uomn i jednostronn, chocia z rzeczywistoci po-

chwycon. Teodor-Jeske Choiski próbowa rzecz t obrobi

obszerniej w Przedniej Stray (drukowanej w Kosach 1883;
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póniejsza przeróbka, z r. 1885, nosi tytu: Trzewi), ale wzi
si do niej z nader powierzchown znajomoci caego tego

procesu spoecznego i wykona j licio. Aeby mie wyobra-

enie, z jak wielkim brakiem poczucia rzeczywistoci przyst-

powa do tej sprawy, do powiedzie, e ruch umysowy,

który swe przyczyny i objawy mia w Królestwie, a cilej

mówic w Warszawie, przeniós na grunt poznaski... dla

osignicia » kolorytu miejscowego*. To te postaci gówne
w jego powieci, majce wanie odwzorowa to, co si dziao

wród modszego pokolenia literatów pomidzy rokiem 1867

a 1873, s poprostu abstrakcyami dowolnie z przypomnie

ksikowych i z wyobrani wysnutemi, a wic bez ycia i bez

prawdy. W niektór>'ch okolicznociach np. w scenach postpo-

wania Tadeusza z ludem, przypominaj raczej romantj-cznych

chopomanów, anieli pozytywistów, którzy na lud, cho
z caej duszy pragnli jego podniesienia, nigdy przecie nie

patrzyli przez róowe okulary romantyki. W obrazie star-

szego pokolenia i jego zachowania si wzgldem modych,

mamy tu najpospolitsze w wiecie oklepanki; nic nowego, nic

charakterystycznego nie potrafi autor z tego przedmiotu wy-

doby, bo pisa z gowy, nie za na podstawie obserwacyi.

Szczegóy wreszcie, odnoszce si do dziennikarstwa, s zaba-

wn mieszanin dalekich odgosów warszawskich z niektó-

remi zjawiskami poznaskiemi, pochodzcemi, nie z tych cza-

sów, które autor w powieci chcia odtworzy, ale z chwili

o kilka lat póniejszej. I ten wic utwór jest chybiony. Te-

mat w nim podjt}^ oczekuje jeszcze na swego artyst, który-

b}^ pilnie i bezstronnie wpatrzywszy si w oblicze dwu po-

kole, z ca prawd je nam odtworzy.

Krótki nasz przegld powieciopisarstwa rozpoczjmamy,

naturalnie, od skrelenia w najzwilejszych sowach dziaal-

noci JÓZEFA Ignacego Kraszewskiego w tej dobie. Na
pocztku lutego 1863 r. wyjecha on z Warszawy i uda si

<io Drezna; w kocu lipca by ju w Genewie i odby piesz

wypraw na Mont-Blanc; nastpnie zwróci si do Woch pó-

nocnych, gdzie czas jaki przeb3'^wa i gdzie powzi zamiar

napisania jednej z najadniejszych powieci swoich: Rzym za

15
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Nerona; z wrae tam doznanych powstay mniej udatne:

Na cnieiarzu, na ^milkanie i Pótdyablc weneckie; pod ko-

niec r. 1864 widzimy go znowu w Drenie, oddanego ju
cigle systematycznej pracy po nocach. Wówczas to powstay

w przewanej czci Wieczory drezdeskie, nawskró przejte

smutkiem i gorycz
,
gdy wraliwemu powie.ciopisarzowi

wydawao si , e zwrot spoeczestwa ku pracy organicznej,

ku » zaspokojeniu potrzeb zwierzcych < — jak powiada —
zwrot konieczny, naszem przekonaniem, po strasznej kata-

strofie , by jakoby wyrazem zaparcia si szlachetniejszych

celów i ideaów.

W poowie roku nastpnego Kraszewski obj »gó-

wne wspópracownictwo« w wieo zaoonem we Lwowie

przez Wadysawa Zawadzkiego pimie polityczno-literackiem

Hasto; ale po upywie pórocza usun si od niego. Nato-

miast mia w kocu 1865 r. dwanacie odczytów z dziejów

cywilizacyi w Polsce Piastowskiej; mówi o przyrodzie kraju,,

o ludnoci wiejskiej, o szlachcie, o duchowiestwie i mie-

szczastwie, o dworze królewskim i kobietach, o handlu

i szkoach, o kronikach i poezyi. Dwa tysice talarów osi-

gnite z tych odczytów wspar}' biednych wychodców. Na-

stpnie w r. 1866 Kraszew.ski zaj si bardzo Przegldem
powszechnym, wydawanym przez Mieczysawa Dzikowskiego;

gdy jednak pismo to niebawem upado, sam zamierzy dawa
obraz ycia spoecznego w rocznych > Rachunkach «, których

tom pierwszy wyszed w pocztkach roku 1867 i zawiera

ywo a nawet jaskrawo odmalowany obraz pooenia kraju,

z nader niepochlebn ocen stosunków galicyjskich, z wyra-

n niechci do hasa »pracy organicznej », gdy w niem

widzia zapomnienie o sprawach narodowych. W tyme roku

zaproszony przez studentów uniwersytetu lwowskiego, poje-

cha przez Kraków do Lwowa, gdzie w maju mia cztery

odczyty o Dantem, na dochód organizujcej si wanie wtedy

» Czytelni akademickiej*; poczem wybra si w Poznaskie.

Wszdzie przyjmoway go koa inteligentne z nadzwyczajn

serdecznoci i wielkim zapaem.

Powróciwszy na stay pobyt do Drezna, zaj si prze-
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dewszystkiem rozwaaniem wrae, jakich w krótkiej wy-
cieczce swojej po kraju dowiadczy. Galicya, widziana naocz-

nie, w jeszcze niepoclilebniejszem przedstawia mu si wietle

anieli poprzednio, gdy j zna tylko z pism i opowiada;
Kraszewski dojrza w niej :>stan zdrtwienia «, przeciwko któ-

remu oddziaywa pocz>i;ywa za obowizek najpilniejszy.

Zaraz wic, zagorca, 3 czerwca 1867 roku napisa list do

redaktora Dziennika Literackiego , Juliusza Starkla , list,

w którym, scharakteryzowawszy w^ krótkich, ale dobitnych

rysach ów stan » zdrtwienia « Galicyi, radzi zawiza » sto-

warzyszenie przyjació owiaty «, coby za obowizek sobie

wzio rozszerzanie zamiowania w czytaniu, pomoc w roz-

przeday dzie, urzdzanie odczytów^ bibliotek skadkowych
po wsiach i t. p. > Statystyka wydawnictwa galicyjskiego,

ksigarskiego ruchu — pisa tu — losy przedsibiorstw lite-

rackich, liczba pism peryodyczuN-ch i abonentów w stosunku

do ludnoci kraju wzita: wszystko udowadnia t prawd
smutn, e nigdzie mniej si nie zajmuj pimiennictwem

krajowem jak u was. Monaby policzy szlacheckie dwory,

dostatniejsze domy, ludzi ze stanowiska swego spoecznego

niejako obowizanj^h do ycia nie samj-m chlebem i sztuka-

mis — i spj-ta, czem si zaspokaja tam umysowy gód?

Niestetj"! znalelimy na stolikach par dzienników francu-

skich, kilka romansów paryskich, a Narodówk ^ jako on

chleb powszedni, którym si zaspakaja ciekaw^o i zawijaj

trzewiki... Gdy taki jest stan stolików po janie wielmonych

paskich dworach, có mówi o mniej zamonym szlachcicu,

dla którego owa Naroddzuka jest ju alf i omeg, a i tej

jeszcze czyta nie tylko kawaki, ale jak z pómiska wybiera

si tuciejsze zraziki «.

Tak si zapatrujc na stan umysowoci i rozwój czy-

telnictwa w Galicyi, chosta j odtd i biczowa Kraszewski

przez lat trzy w » Rachunkach* z r, 1867— 1869; stosunki

za dziennikarskie, z redaktorem owej Narodówki, królem

') T. j. »Gazet Narodow« pod redakcy Jana Dobrzaskiego,

przezwanego artobliwie królem Janem IV.

15*
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Janem IV. na czele, odmalowa na bronzowo w powieci

/F mtnej wodzie. Zreszt, » Rachunki « by}- przedsiwzi-

ciem
,
przechodzcem siy nawet Kraszewskiego. Zbyt wra-

liwy i pochopny do wydawania sdów doranych, b5^stry

bardzo, ale nie lubicy kr3'tyki systematycznej, nie posiada

dostatecznego spokoju na historyografa chwili biecej i na-

raa si zupenie niepotrzebnie rozmaitym ludziom. Zmien-

no za zapatrywa nie tylko nie pomagaa, ale owszem

przeszkadzaa wytworzeniu jasnych poj o sprawach wiel-

kiej wagi.

W Drenie zaoy wasn drukarni i zacz wydawa
czasopisma, najprzód Omnihis (zeszytów 6 z r. 1869), potem:

Tydzie politycz7iy, naukowy i literacki i^^. i— 52 z r. 1870

i NN. I— 26 z r. 187 i). Odbywajc}' si wówczas sobór powsze-

clin}' da sposobno Kraszewskiemu do wypowiedzenia walki

ultramontanizmowi i stronnikom nieomylnoci papiea, co na
cigno niech, a nawet nienawi duchowiestwa i zmu-

sio go nastpnie do wyjanie, e zawsze by i jest wiernym

synem kocioa. Równoczenie podj wane wydawnictwo

p. t. Bibioteka paniietnikó%v i podróy po da7vnej Polsce (to-

mów 6 z r. 1870— 72); przyczem, naturalnie, jako waciciel

drukarni, wydawa duo innych rzeczj^ Jako przedsibiorcy

nie powodzio mu si, — sprzeda wic drukarni p. Wady-
sawowi ebiskiemu w Poznaniu.

W r. 1 87 1 po raz drugi odwiedzi Kraków, gdzie mia
odczyt »0 postpie« na rzecz miejscowego stowarzyszenia

Postp. Wróciwszy do Drezna, tu przepdza czas na nie-

ustannej prac3', cho robi wycieczki dalsze i blisze. W Krako-

wie by nastpnie w r. 1879 (gdy si jubileusz jego 50-letniej

dziaalnoci pisarskiej wici) i w 1880 na zjedzie, spowo-

dowanym jubileuszow uroczystoci Dugosza. W r. 1883

uwiziony zosta przez rzd pruski w przejedzie przez Berlin

i pocignity do odpowiedzialnoci za zdradzenie jakob}- ta-

jemnic stanu. Proces o to w Lipsku cign si dugo; na-

reszcie w r. 1884 zosta Kraszewski wyrokiem sdowym ska-

zany na trzyletnie wizienie w fortecy magdeburskiej. W listo-

padzie 1885 r, dosta urlop na wjjazd do Woch dla porato-
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wania zdrowia, za zoeniem kaucyi 20.000 marek; niedugo

ju jednak cieszy si wolnoci i yciem; przeraony trz-

sieniem ziemi w San Remo, sclironi si do Genewy, gdzie

umar w dzie swyci imienin 19 marca 1887 r. Zwoki jego

sprowadzono do Krakowa i pochowano w grobacli kocioa
:>na Skace «.

Kraszewski w tym przecigu czasu dziesikrotnie po-

mnoy swoj dziaalno pisarsk. Jeeli si zway, e obok

tworzenia niezliczonych powieci, pisa jeszcze obszerne dziea

historyczne (Polska w czasie trzech rozbiorów), dramata i fra-

szki dramatyczne, a nadto zasila regularnie co miesic kilka

pism korespondencyami, obrazujcemi ruch cywilizacyjny za

granic; to nie uczujemy przesady, gd}" powiemy, e on sam

jeden tyle drukowa, ile wszyscy inni nasi powieciopisarze

razem wzici.

Tworzenie stao si dla Kraszewskiego tak nieodbit

potrzeb, e bez niego wyyby ju by nie potrafi. Chwyta
on w lot wszystkie pojawy i osnuwa na nich swoje powieci;

nie mia nawet czasu rozway tych pojawów, zanalizowa

ich i wtedy dopiero nadawa im ksztaty art5'styczne. Dlatego

to, w mniejszych jedynie utworach, takich, jak: Ostatnie

chwile ksicia wojeivody, Z dziennika starego dziada, Noc
majowa, artyzm janieje w caej peni, gdy tymczasem po-

wieci obszerniejsze sabuj zazw3xzaj na brak zerodkowania

efektów, obmylenia sytuacyj i artystycznego ich ugrupowa-

nia. Niewtpliwie, Kraszewski jest prawdziwym twórc po-

staci ludzkich, jest zatem niepospolitym artyst, umiejcym

nada istotne ycie pomysom swoim; ale zarówno zakres tych

pomysów jest szczupy, jak wprawienie osób w dziaanie

uomne, bo niemal zawsze przypadkowe tylko, bez rozwa-

nie obmylonego planu. Jest to zarzut powtarzany niejedno-

krotnie, niemal od chwili pierwszego wystpienia powiecio-

pisarza; musi on zatem charakteryzowa natur talentu jego.

Rzeczywicie, gdyby Kraszewski starannie bada fakta, gd34)y

si by nad niemi dugo zastanawia, to czyby móg by
tak podnj-m? Wszak zakres pomysów ludzkich w artyzmie

nie jest tak niewj^czerpanym, jakby z rónorodnoci obja-
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w(')\v ycia ludzkiego wnioskowa mona; bo kach' artysta,

pomimo skonnoci sztuki dzisiejszej do tworzenia indywi-

dualnych postaci, musi z koniecznoci swego zadania, objawj^

te do pewnego stopnia uogólnia i w grup}' je czy; wów-
czas to postaci jego nie s przypadkowo na wiecie spotka-

nemi figurami, z któremiby czya nas tylko spoina ludzka

fizyognomia, ale wyobraaj uczucia, myli, przywj-knienia,

naogi pewnej grupy ludzi, któr ju znamy lepiej, z któr
nas czy sympatya. lub przeciw którym walczy musimy.

A do tego dodajmy temperament i stae jakie przekonania

artysty, które mu w takim a takim kolorze ludzi i rzeczy

ukazuj, a bdziemy mieli pojcie o tych cienieniach, któ-

rych sztukmistrz w twórczoci swej doznawa musi. Dla Kra-

szewskiego za kada bajka, kada anegdota, na równi prawie

z wielkiemi zagadnieniami ycia, suya jednakowo do osnucia

treci powieciowej: ludzie jego s istotnie j^wymi ludmi —
i to jest ich najwiksz zalet — ale wielce do siebie podobni;

czstokro drobny rys zaledwie dozwala nam ich od siebie

odróni. Tacy ludzie nale oczywicie do wielkiego mro-

wiska ludzkoci, które pozna potrzeba koniecznie tak, jak

w malarstwie holenderskiem poznajemy drobne ry^sy ycia

powszedniego, ale które nic wicej w duszy nie zostawiaj

zazwyczaj, prócz wraenia zadowolonej ciekawoci; nie upa-

mitniaj si one nazawsze i nie towarzysz nam w yciu

duchowem, jak to l:)ywa z postaciami wielkich, potnych
utworów.

A jak figury, a zwaszcza ich sytuacje, bywaj do
jednostajne, tak znowu pogldy powieciopisarza ulegaj ci-

gemu falowaniu i czyni go zdolnym do ogldania przed-

miotów tych samych z coraz to innego stanowiska. Kiedy

wane i bolesne wypadki zwróciy uwag jego na stosunki

przez nie wprowadzone, zacz natychmiast, pod pseudonimem

Bolesawity, w samym niemal ogniu zdarze, malowa postaci

i ich dziaania; a tworzy je nastpnie jeszcze przez lat

siedem, obejrza wszystko ze stron najrozmaitszych, nie po-

min ani dzieci starego miasta, ani ydów, ani szlachty, ani

arystokracji, ani ofiarników, ani wyrodków, by na wschodzie
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i na zacliodzie: ale jake odmienne jest zapatrywanie si
na wypadki w Czrnvonq' parze, a w Hibrydach .' Susznie

nazwano Kraszewskiego sumieniem ogóu; bra on w siebie

jego pojcia, obawy, radoci i troski i umia je w tym wanie
czasie wypowiedzie, kiedy dany nastrój by najbardziej panu-

jcym; std, gdy wrza jeszcze zapa, podziela to wrzenie,

nie mia mu si przeciwstawia, ciód dopiero powoli, i te

same postaci, które malowa na biao, powleka nastpnie

szar, a niekiedy nawet i czarn barw. — Podobnie i z in-

nemi usposobieniami. Kiedy Gaboriau zasyn swemi roman-

sami kryminalnemi , Kraszewski, pomimo widocznego braku

zdolnoci w tym kierunku, zacz pisa: Bezimienna, Spra7v

krynibialn, Z tycia awanturnika, Zemst Czokoldow , Bra-

tanków, Macoch, Bo opiek, gdzie porywanie dzieci, mor-

derstwa, otrucia, nieprawdopodobne awantury wszelkiego ro-

dzaju, stawa}- si przedmiotem opowiadania. Dziao si to

midzy r. 1870 a 73, t. j. wtenczas, gdy u nas najpoczytniej-

szym by powieciopisarz francuski; przed t dat i po niej

takich objawów i w t\va. stopniu natenia u Kraszewskiego

nie widzimy wcale.

Jeeli jednak ta nadzwyczajna podatno na wpywy
zewntrzne przynosia czasami ujemne W3'niki, to czciej

natomiast nadawaa sowom powieciopisarza potg czaro-

dziejsk , która
,
poczona z osobist zacnoci charakteru

i gorcem interesowaniem si wszystkiemi sprawami ogóu,

od najmniejszych do najwikszych, zapewniaa utworom jego

nader doniose znaczenie.

Powieciopisarz nasz, ulegajc atwo chwilowym wrae-

niom, zniechca si niejednokrotnie do czasu biecego, tak,

e zabiegi jego lubi cech materyalizmu pitnowa; nawet

w tym okresie, w Dzieciach wieku (1869 w Kosach), robic

jego analiz, nie 7.w2\.z:zX nic, prócz przewrotnoci, chci uy-
wania, gonienia za atwym zyskiem i t. p. Ale gd}' nawoy-

wania o podtrzymanie rujnujcej si wasnoci stawa)- si

coraz goniejszemi , napisa Morituri, jedne z najbardziej

wykoczonych powieci swoich, i w niej przedstawi ujemnie

tych samych nieopatrznych marzycieli , których poprzednio
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przeciwstawia zapobiegliwym pracownikom na niwie dobro-

bytu nmteryahiego, jako jedynych stranik(Sw ideau i ducha;

co wicej, w Niebieskich migdaach rozebra, e tak powiem,

do naga umiowan niegdy posta poetycznego modzieca,

który nie umie i nie chce wzi si do adnej poytecznej

pracy, bo miotany bujnemi marzeniami, wj^howany mikko
i pieszczotliwie, nie potrafi przywiza swej myli stale do

jakiego przedmiotu, ale zwyczajem wirtuoza, próbuje wszyst-

kiego, aeby skoczj- jaknajndzniej. — Wobec tych postaci,

skazanych na zagad, wystpuje w Resiorrectiiri posta ko-

bieca, idealizujca potrzeb pracy, chociaby jak najniepozor-

niejszej, która nie tylko nie gasi >ducha«, ale go podtrzyma

wanie jest zdoln.

Oddalony od kraju, pozbawiony monoci bezporedniej

obserwacyi, chtnie si Kraszewski zwraca do chwil minio-

n}-ch, ju to przypominajc sobie czasy uniwersj^teckie
,
jak

w Sierocych dolach, gdzie raz jeszcze, po tylokrotnych próbach,

skreli ycie studenckie i literackie w Wilnie okoo r. 1830;

ju to studyujc dzieje, mianowicie wieku XVIII. Wiadomo
powszechnie, e utwory, na tle tych wanie czasów osnute,

nale do najlepszych w szeregii prac naszego znakomitego

powieciopisarza ; nie odrazu jednake doszed on do dosko-

naoci i nie utrz^-ma si na tej wyynie. Pierwsze próby

rysowania epoki saskiej widzimy w bardzo sabycli, zarówno

pod wzgldem kolorytu dziejowego, jak i kompozycyi Bra-

tankach (1871 w Kosach); nastpnie wznosi si autor

w Herod- Babir (1872 w IFieuatJ do dokadniejszego i wy-

razistszego przedstawiania wiata dworskiego i wiata prowin-

cyonalnego; w Urabmi Cosel (i'^;,^) za i pierwszej czci

Briihla {1874 w Bibl. Warsz.j z ca wiernoci historyczn

odtwarza postaci otaczajce Augusta II. i III.; atoli ju
w powieci Z siedniioli iiirj icoj/iy, w Starocie ivarszawskim,

a zwaszcza w Skrypcie Fleminga (1879), zaczyna si powta-

rza; rysy drobniej, malej, kompozycya si rozprzga.

Podobnie rzecz si ma i z (jbra/ami drugiej poowy
wieku XVIII. Z pocztku — mówi tu wycznie o chwili

midzy 1865 a 1887 — kreli tylko obraz rozpasania oby-
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czajowego w Orbece (1867, w Kosach); nastpnie przedsta-

wia sposobem pamitnikowym charakterystyczne anegdoty

w Papierach po Glince (1872); potem zajmuj go nadzwy-

czajne przygody i ekscentryczne osobistoci w Macosze i Bo-

ej opiece, dochodzi do najwietniejszego, pod wzgldem ar-

tystycznym, przedstawienia postaci » Panie Kochanku* w Osta-

fnich ch7vilach ksicia wojewody (1876); aeby w dalszych

powieciach albo si powtarza (pomys Syna mar?torawnego

w gównych rysach podobny do pomysu Macochy), albo te
kreli mao znaczce, rodzajowe obrazki (Kawa literata,

Kr7va7ve znami, Grzechy hetmaskie).

Wydaje si rzecz pewn, e Kraszewski potrzebowa

duo materyaów autentycznych, aeby wytworzy sobie obraz

ycia, mylenia, czucia ludzi z dawnych epok; bo chocia

i w takim razie, zgodnie z natur swego talentu, stwarza

postaci jednostronne, nie obejmowa okiem caoci, to wszake
to, co malowa, nie moe hyt poczytane za faszywe; gdy

tymczasem w epokach odleglejszych, fantazya mu ju nie do-

pisuje i kreli takie sytuacye, które niezawsze mona uzna
za zgodne z rzeczywistoci. Jeszcze w wieku XVII, posi-

kowany przez opowiadanie Paska, obraca si dosy swobod-

nie (Patnitnik strczka. ywot i sprany I. M. Pana Me-
darda z Goczwi Peki, a zwaszcza adna Historya o Jana-

sz7i Korczaku i o piknej miecznikównie (1875), ale sabnie

w wieku XVI. (Powrót do gniazda), jeszcze bardziej w X\'.

(Krzyacy) , a najmniej zadawala, pod wzgldem mianowi-

cie artystycznym, w cyklu powieci majcych zobrazowa ca-o dziejów Polski (Stara ba, Lubonie, Bracia zmar-

tivych7vstacy, Maslaw, Królewscy Synowie, Historya pra-

wdziwa o Petrku JFlacie, Stach z Konar, Waligóra, Syn

Jazdona, Pogrobek, Kraków za okietka, Jelita, Król chopów

Biay ksi, Sernko, Matka Królów, Strzenieczyk, Jaszka

Orfanei/i zwanego ywota i spraw pamitnik, Dwie Królowe,

Infantka, Banita, Bajbuza, Boy gniew, Piast, Pamitnik

J^olanowskiego, Za Sasów). Tu artysta staje si kronikarzem,

a ta rola krpuje go, wykrca w dziwny sposób jego jzyk,

a styl robi mdym i rozwlekym. Najswobodniejszyra jest tam,
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gdzie puszcza po prostu wodze fantazyi (S/ara Ba, Jji-

blana), najbardziej skrpowanym tam, gdzie niby to powta-

rza sowa kronik (Stach z Konar i inne). Olbrzymie pomy-

sy, wykonane na ma skal, — oto najogólniejsza charakte-

rystyka tego przedsiwzicia.

auj, e, zgodnie ze szczupemi ramami ksiki, nie

mog rozwin i uzasadni rzuconych tu mj-li, które moe
niejednemu wydadz si uwaczajcemi zasudze znakomitego

pisarza; nie kieruje mn jednak jakie uprzedzenie; oddaj

hod wszystkiemu, co jest istotnie znakomitem, ale nie sdz,
ab)- uznanie dla pisarza miao si wyraa samemi dytyram-

bami.

W dziaalnoci Kraszewskiego, zwaszcza z ostatniej

doby, widz cechy dodatnie nadzwyczaj wielkiej wagi: pewn
modziecz rzewo w podejmowaniu kwestyj chwili, w szla-

chetnej obronie wszystkiego, co zacne, w popieraniu myli

i de obywatelskich; — ale nie mog zamyka oczu na

wypywajc z jego wraliwoci, powierzchowno w sdzeniu

rónych objawów spoecznych i chwiejno przekona ').

Zarzutu tego nie mona w aden sposób zastosowa do

Teodora Tomasza Jea (Zygmunta Mikowskiego). Na wi-

downi powieciopisarsk wystpi on ju w wieku dojrza-

ym, kiedy przeby mnóstwo dowiadcze, kiedy si zetkn

z ludmi najrozmaitszymi, kiedy w rónych zawodach, przy-

muszony koniecznoci, pracowa musia i kiedy ju potrafi

wyrobi w sobie przekonania, na obserwacyi i wasnym, nie-

raz bardzo smutnym, eksperymencie oparte, którym pozosta

wiernym a dotd. » Punkt ogniskowy — powiada on w r.

1875, mówic o swojej dziaalnoci powieciopisarskiej— zna-

lazem w zasadach szczerze i wyranie postpowych, otoczo-

nych wiatem, sprawiedliwoci i mioci bliniego, a oba-

lajcych przesdy i miesznoci, bez wzgldu na to, skd one

pochodz, gdzie si gnied i jak .si mianuj<

.

') Szczegóy ycia i rozbiór lwórczo.ci Kraszewskiego podaem

w osobnem studyum p. t J. I. Kraszewski, zarys historyczno-lite-

racki*. (Kraków, 1888, str. 534).
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Zadaniem jego nie byo bawienie czytelników wesoo
opowiadanemi anegdotami, albo paczliwe roztkliwianie i roz-

mikczanie serc pci piknej, ale zawsze i wszdzie — poy-
tek ogóu. Poznanie siebie jest dla kadego narodu pierwszym

niejako stopniem do wzniesienia si wyej; Je swemi utwo-

rami chcia si wiadomie do podniesienia ogóu na stopie

samowiedzy narodowej przyoy.
Nie móg wic by pochlebc, ale, widzc liczne wady

w swojem spoeczestwie, chosta je dotkliwie, czasami nie-

miosiernie. Nie wspominam tu o dawniejszych utworach,

zwracani tylko uwag na takie powieci i opowiadania, jak:

Wrzeciono (1865), gdzie okropne pooenie kobiety wienia-

czki z dawnych paszczynianych czasów przedstawi dobitnie;

Parnitniki starajcego si (iBóó— 67), gdzie lekkomylne

wychowanie i bezcelowe ycie modziey galicyjskiej napit-

nowa; Edward Kloc (1867, w póniejszem wydaniu: Koleje

tycia), gdzie obrzydliwe dzieje pasorzytów spoecznych, zwa-

nych karyerowiczami, odmalowa; Helena {1868), gdzie los}'

kobiety, majcej przed sob jedynie przykad byskotliwego

5-cia, w caej grozie odtwórz}- 1; Urocza, Opozviadanie Stasia

{1870), gdzie próniacze wegietowanie i bezmylne zabaw}-

modziey szlacheckiej wybiczowa; Nauczycielka, gdzie smu-

tne pooenie guwernantki wiejskiej z wielk prawd odtwo-

rzy; OJiary {1872), Pod obuchem (1879), Niezaradni, Szla-

checka dyplomacya (1884), gdzie straszn degieneracy wiel-

kich rodów opisa; Pod szlacheck strzech (1878), gdzie wy-

sawiane przez t}4u naszych powieciopisarzy i poetów apteczki

domowe, medyc5m gospodarsk w ich rzetelnej prawdzie

wystawi i wskaza, e jedyn drog do uniknicia bolesnych

nastpstw w tego rodzaju sprawach, jak i w innych (Po

ciemku 1874), jest owiata, nauka, wiedza. Zarzucano wpraw-

dzie Jeowi stronnicze przedstawianie postaci szlacheckich,

a mianowicie arystokratycznych, które jakoby ryczatem po-

tpia. Byo to wszake wynikiem uprzedzenia, wynikiem tego

naogu, wdroonego nam przez dawniejszych powieciopisarz}-,e
s pewne strony, których jakoby ukazywa nie naleao. e—
autor nie myla potpia z góry nikogo, najlepszym tego do-
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wodetn same powieci Jea, w których nieraz wystpuj osoby

wyszych, jak to mówi, sfer towarzyskich, z najlepszemi

dnociami i szlachetnemi charakterami. W szczególnoci na-

ley tu wymieni powie p. t. Wnuk CJwriego.

Po czci zarzut powyszy powsta równie ze sposobu

pisania Jea i jego artyzmu. Susznie twierdzi on o sobie,

e nie zapoycza si u nikogo: istotnie, jego styl, jego obra-

zowanie, jego patrzenie na rzeczy i ludzi, s cakiem orygi-

nalne, jemu waciwe. Artyzm jego ma cechy realistyczne;

Je nie lubi upiknia rzeczywistoci szmink, ale j przed-

stawia, jak jest: jego chopi nie maj w sobie zazwyczaj nic

sielankowego, czasami tylko moda dziewczyna wiejska zbyt

poetycznie wyglda. Tak samo te i inne warstwy ludnoci:

jest w nich bezwtpienia wicej ograniczon5'ch, ni rozumnych,

i dlatego w powieciach Jea znajdujemy wicej pierwszych,

ni drugich. Lubowanie si w jaskrawych barwach jest wa-
ciwoci jego talentu, t sam, jak widzimy w najbardziej

moe s7vojskich malarzach naszych; std te figury jego ry-

suj si bardzo wyranie, pomiennie, tak, e niektórych ra.
Ale, e ta jaskrawo nie jest stronn, widzimy to z jego

opowiada osnutych na tle sowiaszczyzny poudniowej,

które znalazy powszechne uznanie, gdy spoeczne powieci

jednych zachwycay, innych oburzay. Istotnie, Je w tych

sowiaskich powieciach dochodzi szczytu twórczoci swojej.

Do dawniejszych fAsana, Szandora Kowacza 1861) przyby-

way nastpnie, gdy poeta, dugo oddalony od kraju, nie mia

ju sposobnoci bezporedniego obserwowania zmian zaszj-ch

w spoeczestwie, coraz liczniejsze, a niekiedy i coraz pikniej-

sze, utwory: Narzeczona Harambaszy, Dachijszczyzna, /.ar-

nica, RotlUowicze, Hcrcog slo7viaski, La temu d7viecic.

Mio w opaach {1886), a przedewszystkiem przeUczne

Uskoki (1869), które wolno z ca wiadomoci stanu rzeczy

nazwa jedn z najlepszych powieci historycznych, jakiemi

w tym okresie literatura nasza poszczyci si moe. W po-

wieciach owych autor nigdzie prawie nie traci z oczu tych,

dla których pisze, i umie tak piknie gra na strunach uczu

podniosych, jak w powieciach .spoecznych umie walczy
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ostrzem satyry, bojujc z poziomemi, lub niegodziwemi na-

wyknieniami.

Je pisuje take powieci z dziejów Polski; te jednak

do jego lepszych utworów zaliczy si nie daj: ani Derslaw

z Rytwian, ani Za króla Olbrachta (1876) nie uday si au-

torowi Uskokdzv; pomijajc ju luno kompozycyi, co bywa

wad dosy u niego pospolit, to dziejowe nie przedstawia

si w swej prawdzie; Je zbyt upodabnia ludzi dawniejszych

do spóczesnych sobie, powikszajc tylko ich rubaszno

i zwierzce instynkta. Te dwa sposoby przyblienia pokole

dawno umarych do dzisiejszych nie s zapewne faszywe, ale,

zdaje mi si, wystarczy nie mog: subtelniejsze cieniowanie,

nad którem Je nie panuje, przydaoby si wielce. Do rzdu

najlepszych powieci historjcznych z dziejów naszj-ch nale:

krótki utwór p. t. Z cikich dni (r. 1878), przedstawiajcy

mnieman pobono wieku XVII., trzytomowe opowiadanie

Z bnrzliivej chwili (r. i88t), zarj^sowujce charaktery i przy-

gody z pocztków zacitej walki kozaczyzny z rzeczpospo-

lit za czasów Chmielnickiego, Karze dyplomata (1884), kre-

lcy stosunki Polski z Francj- w wieku XVI. Prawie hi-

storycznemi s ju obecnie powieci takie jak HryJior Ser-

deczny (1874), przedstawiajca usposobienie, uczucia i pogldy

Ukraiców z czasów kampanii krj^mskiej, Ostapek (1875),

malujca ycie wychodców polskich w Rumunii, Za gwiazd

przewodni (1896), osnuta na tle W3'padków z r. 1863.

Równie wytrwaym, chocia mniej wybitnie rysujcym

si, wyobrazicielem staych przekona jest jAN Zacharya-
SIEWICZ; pracowa on dugo i mozolnie na saw, jakiej si

dobi, a zapatrywa si zawsze powanie na sprawy spoeczne.

Postp powolny, rozwój wewntrzny, cichy, pracowity i spo-

kojny, spenianie obowizków drobnych, codziennych - oto

gówne motywa najwaniejszych jego pow;eci. Do przepro-

wadzenia swoich zamiarów artystycznych uywa najczciej

lekkiej ironii, z któr patrzy na zabiegi zarówno tumu stwo-

rzonych przez siebie postaci, jak niemniej bohaterów i bohar

terek swoich. Wedug Zacharyasiewicza bowiem zadaniem

powieci nie jest stwarzanie ideaów doskonaych od stóp do
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gowy, ale przeprowadzenie ich przez próby yciowe, ledze-

nie ich myli i nczu w stanie rozwijania si, a zatem i wa-

hania pomidzy jednym prdem a drugim. » Postpilimy na-

przód — powiada on w jednej z powieci — a uczucia ego-

tyczne musz ustpowa prawom powszechnym. Dzi jedno-

stki rozpywaj si w ogóle. Trzeba wic uderzy w uczu-

cia socyalne, zbiorowe, które poruszaj sercami milionów.

W Marcyanie Kordyszu (1865) wypowiedzia Zacharyasiewicz

myl dla nas nadzwyczaj wan, e prac jedynie moemy
si dobi jakiego stanowiska, e marzenia bezprzedmiotowe

i nike na nic si nie zday, e nie trzeba miesza czasu

wojny z czasem pokoju, e wreszcie lepiej poprzesta na ni-

szej sferze dziaalnoci, anieli pi si na wysze szczeble

bez adnej dla kraju korzyci. W Czerwonej Czapce (i86q,

przezwanej w drugiem wydaniu: Nemezys) bardzo umiejtnie

przedstawi silne oddziaj^wanie obyczajów i ideaów polskich

na modsze pokolenia tych Niemców, którzy w Galicja osie-

dli z zamiarem zgiermanizowania kraju, a doczekali si chwili,

kiedy ich synowie, córki lub wnuczta, ofiarowali si na cier-

pienia wraz z krajowcami. W Zakrytych kartach (1874) na-

malowa szeroki obraz stosunków galicyjskich na tle dziejów

podupadajcej rodziny polskiej, której posiadoci maj przej

w rce Prusaków. W Zotym interesie (1876), powieci ze

studyów wiedeskich, tak samo jak po czci i Zakryte

karty, wzitej, choszcze materyalizm praktyczny i upadek

arystokracyi, która atwo si teraz podaje ku osanianiu wt-

pliwej wartoci przedsibierstw swojemi wietnie brzmicemi

nazwiskami. W Wyborze posa (1878) naszkicowa przedsta-

wicieli zarówno zachowawczych, jak i postpowych przeko-

na w maem miecie galicyjskiem, z wielk bezstronnoci,

a zatem i prawd; nie zbyt dobrze na tem wychodz ci

przedstawiciele, bo liche maj umysy i serca pospolite, ale

przez to tem rzeczywistszymi si wydaj. W Chlebie (1895)

powróci po latach 35 do tematu, który mu najrozgoniejsz

zapewni .saw, gdy w powieci Na kresach odmalowa ci-

ge wyzuwanie si z ziemi przez obywateli W. Ks. Pozna-

skiego. Stosunki zewntrzne w cigu tego czasu stay vsi
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grouiejszemi, bo w sposób o wiele dotkliwszy i skuteczniej-

szy ni dawniej wyprowadziy na plac boju rozporzdzenia

rzdu pruskiego i ogromne zasoby kapitau, by za ich po-

moc szlacht polsk, nieumiejc si rachowa, a dn
wietnoci i rozkoszy, jaknajrychlej pozbawi punktu oparcia

w ziemi, a przez to odebra jej poczucie godnoci i rzuci
na pastw upodlenia. Monaby byo mie »chleb« bez po-

padnicia w takie ostatecznoci, gdyoy si poprzestao na

skromniejszych wymaganiach i gdyby si umiao i chciao

pracowa. Wogóle, uwagi, refleksye, zdania powieciopisarza

odznaczaj si zazwyczaj wielk trafnoci; dowodz, e autor,

zanim je wypowiedzia, dugo si zastanawia, nie chcc ani

zachwyca chwilowo paradoksami, ani te schlebia pozio-

memu sposobowi mylenia.

Zamiowanie atoli tumu, wzgldno dla bohaterów ma-
ych prowadziy nieraz Zacharyasiewicza w owe dziedziny

powieci, e tak powiem, anegdotycznej, której najznamien-

niejsz przedstawicielk bya u nas Paulina Wilkoska
w ostatnim okresie dziaalnoci swojej (zm. w r. 1875). By
czas, w którym wysilona jego zbyt popieszn produkcy
wyobrania chtnie zajmowaa si drobnemi, ale to bardzo

drobnemi sprawami, niemogcemi znale odgosu w rozwa-

dze, tylko w ciekawoci niewybrednego czytelnika. Stao si
to mianowicie wtedy, gdy Zacharyasiewicz, nabrawszy znacz-

nego rozgosu, zacz zasila pisma warszawskie swojemi

utworami. Z pocztku byy to rzeczy piknie wykoczone,
jak: Po hibie (1866), AI upatrzony (1868), Wiktorya Re-
gina (1869); ale nastpnie pojawi si ca}^ szereg powieci
bylejako skleconych, majcych, naturalnie, tu i owdzie pikne
ustpy, ale w caoci bardzo bahych. Takiemi byy: Zaka-
zane owoce (1868), Tajemnica serca (1868), Czowiek bez ju-

tra, Dzieje ideahc, Milion na poddaszu, Porwanie Sabina,

Co ich zbliyo. Widoki familijne. Posag, Opinia parafialna,

—wszystkie ogoszone pomidzy rokiem 1870 a 1872; a z pó-
niejszych: Pomyka serca {1%-] \), Sumienny konkurent {i^-] ^\
Omanka (1876), Kometa (1882). Lecz bywaj te midzy
niemi i rzeczy adne, jak: Stracony poemat (1881), Wydzie-
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dziczony (1892), a zwaszcza ]V koiicu 7viekn (1893, w ksi-
kowem wydaniu: Oryon, Chryzanenia). Tu, pod lekk szat

ironii i iskrzcego si dowcipu, wyprowadzi autor konsekwen-

cye z tego lekkomylnego usposobienia, jakie si staje cha-

rakterystyk warstw handlowych, gdzie pod pozorem i po-

krywk de nowoczesnych wystawiane bywaj na pomie-

wisko wielkie zasady uczciwoci i szlachetnoci, któr}'ch miej-

sce maj zaj komfort, rozgos, powodzenie i uycie; przesyt,

zwtpienie gorycz: oto wyniki takiej przemiany hase i pra-

gnie.

Nie grubemi i jaskraw^emi rysami, jak Je, ale deli-

katnemi i subtelnemi, tak e niekiedy staj si a bezbarwnemi

lubi Zacharyasiewicz kreli postaci i wypadki. Refleksya gó-

ruje u niego nad akcy; a rozwag t swoje kieruje nieraz

ku najmniej widocznym punktom; drobiazgowo jej, po-
czona z niezawsze jasnem wypowiedzeniem myli, sprawia, e
zamiast rozwietla sytuacy czyni j zagmatwan. Nawet

w znakomitych swych utworach Zacharyasiewicz nie jest

wolny od tej wady; nieraz tragicznej sytuacyi kae si przy-

patrywa przez dziurk od klucza. Brak rysów mia\ch i w}''-

ranych, brak siy — oto gówne niedostatki jego talentu,

który celuje zrcznoci, delikatnem dotkniciem i lekkim hu-

morem, przyczem jednak nie zapomina o myli powanej

i lubi rozpatrywa si w szerokich widnokrgach.

Powieci historyczne Zacharyasiewicza: Marek Poraj

(1867), Tajny fundusz (1869), Chleb bez soli [i^-] 2), Noc kró-

lewska (1872), odznaczaj si wielu rysami trafnemi, o ile

one dotycz obyczajów, albo myli i uczu jednostkowych;

to jednak historyczne jest bardzo .sabo podmalowane, a wiel-

kie wypadki dziejowe przesuwaj si bardzo niewyranie po

widowni powieciowej, gdy autor nie umie .skupi efektów,

lecz je rozprasza na wszystkie strony.

Zacharyasiewiez nie stworzy dotd arcydziea, w któ-

remby jego talent zajania w caej peni; ale, umiejc bardzo

dobrze odczuwa potrzeby i uczucia swego czasu, nie zaskle-

pia si w raz urobionym pogldzie na wiat i wiemy

zasadom, rozszerza je, aeby si nie sta jednostronnym; poj-
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muje wano ekonomicznego rozwoju i, cho ostrzega o mo-

liwych jego uzurpacyach , nie mj-li bynajmniej potpia go

i wyklina.

Do zwolenników idei demokratycznej , zwizanej jednak

cile z prawowiernoci i pewnego rodzaju zachowawczoci,

która nie chce wprawdzie stawia zapór pochodowi naprzód,

ale czuje zawsze pewn obaw wobec nowych prdów, naley

Antoni Pietkiewicz (Adam Pug), dawniej bardzo czynny

na niwie powieciopisarstwa, potem zamany smutkami domo-

wymi i przywalony, nie prac, ale robot czasopimiennicz.

W tym okresie czasu utworzy on dwie powieci, z których

pierwsza szerokiego doznaa rozpowszechnienia i niewtpliwie

niejednego podniosa na duchu i do wytrwaej pracy zach-

cia; druga za, jakkolwiek poruszajca kwesty niezmiernie

wan w naszem yciu prywatnem i publicznera, bo kwest5-

wychowania, zaja ju nie tyle, a nawet z powodu niektórych

nstpów staa si przedmiotem artów, nie tak rozwanjch, jak

zoliwych. Mówi tu o OJicyalicie (1867, w Kosach, osobno

1894, Kijów 1896 Warszawa) '\ Bakaarzach{\^b<^— 1875). Ser-

deczno, rzewno, aprzj^tem i jasne widzenie sytuacyi obecnej,

w pewnym przynajmniej zakresie, stanowi zalety tych utworów,

[które wypyny z myli zacnej, a szczerze pragncej widzie

Ipolepszenie we wszystkich warstwach spoecznych, mianowicie

a w tych, które autor wybra za przedmiot swych uwag,

rród oficyalistów i pedagogów. Rozwleke traktowanie rze-

czy i sabo kompozycyi, te wady tak powszechne w naszem

^powieciopisarstwie, i tu si zbyt wyranie uw3'^datniaj.

Wspomnie te wypada o dwu poetycznych utworach

•Puga z tego czasu: o Sroczce (1869) i Przyjacioiach (1870).

\Sroczka — jest to bardzo miy idylliczny obrazek, przedsta-

' wiajcy ycie zaciankowe, wród adnie nakrelonych wido-

pów natury poleskiej. Jasio, poczciwy chopczyna, ale niezbyt

pochopny do nauki, lubicy taczy, gra, wycina houpce,

strzela, jedzi konno, piewa stare, bardzo stare piosenki,

które si na zacianku tradycyjnie utrzymuj — dla mioci
Dosi, która jest jakbj^ Mickiewiczowsk Zosi, yjc wród
dzikiej natury, pojecha do uniwersytetu; wprawdzie Dosi nie

ZHYS LIT. POLS- '^
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dosta, bo biedaczka umara, ale pozostao nm urocze wspo-

mnienie, które moe lepsze byo od rzeczywistoci; a oprócz

tego >>wybieg Jasio nad kres pospolity «, bo uksztaci umys
i naby przekonania, e »nic jak rozum, nic jak szkoa...

«

Przeliczne postaci dziadka i wnuczki, która, jakby w raju,

spoufalona jest ze wszystkimi lenymi mieszkacami, mie
opowiadanie o ulubionej sroce, która ucieka i któr Jasio

goni; spotkanie z przyjaciómi w lesie; odwiedziny Rudki,

gdzie bya Dosia: to wszystko urozmaica opowiadanie i ja-

kim dziwnym spokojem serce napenia. — Przyjaciele, bajka

Krasickiego dyalogowana, nie ma tych zalet; satyra wyraa
si tu w samych nazwiskach : Woowiski , Cieltkiewicz,,

Zajczyska, Owczyska, która zbiera skadk dla bogatych

podupadych; »Bo róne drogi prowadz do nieba; by si

tam dosta, im powozu trzeba«. — Pomijajc drobniejsze

poez5'e, któremi Pug zasila redagowane przez siebie Kosy,

i przeróbki legend, jak n. p. Matka, naley jeszcze wspo-

mnie o obszernych jego pracach yciorysowych, mianowicie

J. I. Kraszewskiego (w Ksice Jiihileuszoivej, 1880) i A. E.

Odyca (w Kosach, 1885), oraz o mozolnej pracy redakcyj-

nej w «Wielkiej Encyklopedyi Ilustrowanej «, wychodzcej

w Warszawie.

Zygmunt Kaczkowski (1826 f 1896 r.) w poprzedniej

dobie rozwoju powieci naszej tak wybitne zajmowa stanowi-

sko, e niektórzy krytycy chcieli j nazwa jego okresem. Autor

Annuncyaty milcza przez lat blizko 20, ale nie traci bynaj-

mniej z uwagi pimiennictwa ani europejskiego, ani wasnego.

W r. 1879 ogosi powie spóczesn p. t. Graf Rak, w któ-

rej dotkn nadzwyczaj wanych zagadnie ycia cywiliza-

cyjnego naszej epoki, wyprowadzajc z nauk matematycznych

i przyrodniczych wnioski przeczce hasom materyalizmu

teoretycznego i praktycznego i zarysowujc nader silne koli-

zye dramatyczne, majce swój grunt w charakterze narodowym

i w jego odmianach pod wpywem wychowania wynikych.

Potem w r. 1883 w formie napó powieciowej podda suro-

wej ocenie zasady i dziaalno Staczyków krakowskich,

ogaszajc Tek Nicczui T. I (jako odpowiednik do Teki Stati-
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czyka). Z powodu powieci Sienkiewicza Ogniem i mieczem

ogosi list, w którj^m zawar pogldy swoje na zadanie ro-

mansu historycznego, a chcc niejako przykadowo okaza,

jak te pogldy zastosowaby si day w praktyce, napisa

powie z wieku XVII, z czasów odsieczy wiedeskiej p. t.

Ahrahajn Kitaj (1886), gdzie ów czyn bohaterski, bdcy
byskawicznem jeno wyadowaniem energii narodowej

,
po

kronikarsku zosta opowiedziany, a natomiast objawy de-

zorganizacyi politycznej, przewaga ind3nvidualizmu wygóro-

wanego, rwcego wizy spoeczne i urgajcego prawu, wyszy

na plan pierwszy i plastycznie przed oczyma naszemi stany.

Wyda nastpnie powie malujc nam koniec wieku XV,

p. t. Olbrachtowi Rycerze (1889), która pod wzgldem wy-

czerpujcego niemal przedstawienia rónorodnych ywioów
skadajcych si na obraz cywilizacyi owych czasów nie ma
sobie równej w literaturze naszej i gdyby miaa wicej pier-

wiastku uczuciowego, zaliczy by j naleao do wielkich arcy-

dzie powieciowych. Potem znowu zwróci si Kaczkowski

do rozpatrywania nowszych objawów ycia naszego w powie-

ciach: lYasi Ojcowie, Zaklika (1893), wita Klara (1895),

wicej dbajc o roztrzsanie usposobie, przekona, naogów,

anieli o artystyczne ich wcielenie. Zna on i przenika prdy
nurtujce w gowach i sercach najmodszego pokolenia; nie

potpia ich bezwzgldnie, ale miao wytyka ujemne, mie-

szne i zgubne tyche strony.

By to pisarz obdarzonj'^ rozumem jasnym, trzewym,

obejmujcym szerokie widnokrgi , lecz nieznajdujcym upo-

dobania w objawach tajemniczych, mglistych, mistycznych,

lub mikkich, rozmarzonych, czuostkowych. Zgodnie z takim

rodzajem umysu fantazya jego nie bya lotn, nie szybowaa

miao i odwanie po krainach marze i zachwytów: owszem,

trzymaa si ziemi i najlepiej odtwarzaa rysy zewntrzne,

majc na posugi zdolno plastycznego krelenia postaci

i scen. Fantazyi tej brakowao swobody, brakowao drgnie

namitnych, brakowao ciepa. Nie znaczy to, aeby nasz

autor nie umia odczu bólu i radoci, uniesie i zobojtnie-

nia, zapaów i ostygni; owszem, potrafi je nawet malowa,
16*
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ale nigdy nie da si porwa w^^buchowi namitnoci, ponie-

wa czynnik intelektualny w nim stanowczo przewaa. Miao
to swoje znaczn zalet, bo u nas mdej uczuciowoci jest

podobno zaduo tak, e oddziaywanie jasnego rozumu nigdy

nie zawadzi; musimy jednak zaznaczy, e uczuciowo wy-
szego rodzaju wszdzie, a tembardziej u nas, decyduje o do-

ranym wpywie autora na serca i wytwarza popularno,

w dziele za sztuki stanowi obok fantazyi najwaniejszy ska-

dnik. Jako artj^sta, szwankow-a pod tym wzgldem Kaczkow-

ski; w zamian atoli za to, tyle zoy myli wanych w po-

wieciach swoich wspóczesnych, e bd one na dugo sta-

nowil3" cenn skarbnic dla tych, co myl szacowa umiej.

Nie wszystkie oczywicie jego pogldy mog by uznane za

trafne i suszne; nie ceni si atoli ludzi jedynie za prawdy

niewtpliwe przez nich wypowiedziane, lecz take i za wielki

zasób umysów}', pozwalaj c}'^ im rozbudza drzemice w cz}--

telnikach zdolnoci i w ruch je wprawia. Takim budzicielem

myli, jednym z najwikszych u nas, by wanie Kaczkowski.

Autorem, lubujcym si w kreleniu drobnostek ycio-

wych, jest Albert Wilczyski, który wsawi si niegdy

Kopotami starego komendanta; napisa potem par powieci

niewielkiej wagi, zamilk nastpnie na lat lo, ale, odezwawszy

si znowu w tym okresie czasu sab dosy humoresk: Mi-o i recydywa (1868), nastpnie zacz by modnym i wielce

poszukiwanym przez czasopisma zwaszcza codzienne, »humo-

ryst*. Humoryst jednak on nie jest; przedstawia si raczej

jako jowialny opowiadacz starej daty, który gawdzi o naj-

pospolitszych rzeczach z pewn lekkoci i swobod, z do-

broduszn ironi, nieczynic przykroci nikomu, a przeto

wielce dla ogóu podan. Pomysowo jego nie jest wielka;

zarzucano mu nawet plagiat, z którego nie umia si wy-

tómaczy, zbywajc lekkomylnie to, co powinien by wzi
do serca. Z licznj-ch jego w tym czasie >>humoresek « wymie-

niam: Historya mojej dubeltówci (1877), Konkurent panny

Anny, Opiekunowie wdowca. Fotografie spoeczne (dwa

tomy, zbiór opowiada, 1878), i moe najlepsze obrazki

z ycia galicyjskiego p. n. Z pamictniiów plotkarza (dwa



- 245 -

tomy 1879), dalej Siclmiki Szlacheckie, Wspomnienia oby-

watelskie, Dla dobra dzieci (z r. 1880), Woy robocze. Na
manoTOcach (z r. 1882), Humoreski i obrazki z ycia (1884),

Z naszego ycia (1885), Ze wsi i z miasta i t. p. Rzeczy te

pisane s szkicowo; na malowido obszerniejsze widocznie

autora nie sta. Ci, co lubi atwy miech i troch plotkar-

skie nowinki, znajd w pismach Wilczj^skiego niejedn

chwil rozrywki, a czasami nawet rozumnie, bez pedanter>i

podan uwag. Zbiorowe wydanie pism Wilczyskiego, nie

obejmujce jednak wszystkich jego powieci, wyszo w War-

szawie w 20 tomach r. 1885— 87.

Do powieciopisarzy starszego pokolenia zaliczy take

wypada Piotra Jaks Bykowskiego (1823 f 1889), który

wprawdzie wystpi jako autor dopiero w tym okresie, ale

czu i dowiadcza, nabiera przekona o wiele wczeniej,

a z artyzmem doby nowszej nie mia nic wspólnego. Roz-

pocz on zawód czterotomowemi Pamitnikami wóczgi
w r. 1872 i odtd prawie rok za rokiem podawa jaki utwór;

to Nomina sunt odiosa (1872), to Skarby prababki (1873),

Syn znajdy (2 t, 1875), Ostatni sejmikowicze (2 t, 1876).

Jclowiczowie Bickofemscy (1878), Chorgwie Kmitów (i88o)»

Trzy epizody, Faktor hetmaski, Mulik, Szlachetczyzna, nowy

cig Pamitników wóczgi, Lepsze dobre imi, nili macie

drogie. Dwór królewski w Grodnie (od r. 1881 — 1884) i t. d.

Zwykym tematem byo u niego dosadne obrazowanie ycia

rodzin szlacheckich z koca przeszego i pocztku obecnego

stulecia; widoczn jest rzecz, e nie z fantazyi, ale z rze-

czywistoci bra i wypadki i osoby; o sztuk nie dba wcale;

opowiada poprostu, rubasznie z pewn werw; ukada sceny,

analizowa uczucia swych bohaterów — nie bj-o jego wa-

ciwoci; zdarzenia miay przemawia same za siebie. Nie

znaczy to jednak, eby autor zda swoich nie wypowiada;

owszem wystpuje on czsto i objania pooenie swojemi

refleksyami , w których zazwyczaj zestawia dawne czasy

z nowszemi. . Nie by on bynajmniej wielbicielem wad dawnej

Rzeczypospolitej; dosy jasno wypowiada swoje niezadowo-

lenie z tych obrazów pijastwa i burd, jakie kreli Rzewuski
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i Pol; ale zawsze ludzie przeszoci wydawali mu si olbrzy-

mami w porównaniu z dzisiejszem pokoleniem, które nie ma
ju ani tych namitnoci, ani tej siy, ani tej cnoty, jakie

dawniej na ziemi naszej widziano...

Z autorek, które si day ju pozna przed r. 1864,

zwraca przedewszystkieni uwag Walerya Morzkdwska
(Marrene), talent niepospolity, ale paradoksalny, posiadajcy

duo cech znakomitych, podniosych, ale te i niemao sa-

boci. Pierwotnie, gdy po do dugiem milczeniu odezwaa

si znowu w Jerzym (1864), bujaa sobie swobodnie w tych

sferach, o których mówi poeci, e w nich jest odwieczna

harmonia uczu i myli, zgodno dusz nastrojonych na jedn
nut, mio bez granic i powicenie bezinteresowne, czaru-

jce ogrody, napenione woni ró i piewem sowików i we-

stchnieniami marzycieli. Jake miao i barwnie krelio jej

pióro posta Augusty (1867), jak odwanie wypisywaa pa-

radoksy w yciu za ycie (1867), Midzy Scyll i Charybd

(1868), i ile tam byo postaci wietnych, namitnych, ile brj^-

lantowych tyrad o celach i warunkach ycia — uczuciowego,

abstrakcyjnego! Z czasem zesza autorka na niziny rzeczywi-

stoci, ku której cigny j zmienione stosunki spoeczne;

powieciopisarka sdzia, e temi samenii rodkami, które jej

w wiecie uczuciowym znakomicie posugiway, potrafi roz-

wizywa i rozpltywa zawikane zagadki wiata rzeczywi-

stego. Przed jej fantazy zamigotay niezliczone postaci, pod-

niose nieraz duchem , które ona pochwyci i na biae karty

papieru, w caej ich prawdzie a naturalnoci, nie zawsze prze-

nie umiaa. Wysilona twórczo, zwaszcza okoo r. 1871,

sprowadzia czciow utrat zalet artystycznych; jednake

w wielu powieciach myl jest dobra, tendencya szlachetna,

a przeprowadzenie, pomimo wadliwoci swej, nosi cech rze-

telnego talentu i jasnego, zarówno jak i wyksztaconego

umysu. Poczwszy od Ma Lconory (1869), gdzie kwestya

rozwodu postawion zostaa, przewanie objawy nowoytnego

ycia braa autorka pod rozbiór: Postpiem prawnie, Neme-

zys. Cel tycia, Botek Milion (wszystkie z r. 1871), Róa,

Walka, O proszonym chlebie (wszystkie z r. 1872, ostatnia
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z ycia ludowego), Mowie i tony (1874), Zasady i czymy.

Bkitna ksieczka, January, Pani Felicya (1885), Historya

zwyczajnego czowieka (1896) i t. d., zaznaczaj interesa mniej

wicej wane i do mylenia nad niemi zmuszaj. — Pisuje

te Marrenowa studya literackie: o zrozpaczonych w litera-

turze, o Niemcewiczu, o Nieboskiej Komed5'i i Irydyonie,

o pani Kriidener, o K. Brodziskim, o Kobiecie w poezyi

polskiej, o Berwiskim, o Bohdanie Dziekoskim, o now3'ch

prdach w literaturze dramat5^cznej ; s w nich trafne myli,

ale brak im zupeny metody naukowej. Podobne zalety

i wady ma jej rozprawa o Przesdach 7U wychowaniu (1880).

Marya Sadowska (Zbigniew) bya dawniej humo-

rj^stk, lubujc si w rónego rodzaju allegoryach. W tym

okresie czasu, napisawszy jedne jeszcze humoresk: Historya

kauiiefiia przy drodze (1866), zwrócia si do powieci oby-

czajowej. Pierwsz jej prób w tym kierunku bya Oksana

(1867), napó poetyczna, napó prozaiczna; pojed\'cze scen)',

blaskiem stylu i wykonania, na dugo si wraay w pa-

mici czytelnika. W Niecnocie (187 1) przed oczyma naszemi

staje wielka posta kobiety, w której nies3'chana energia po-

konaa niemiao niewieci, a wysze W3'ksztacenie, wyry-

wajc z jej natur}^ wszelkie chwasty, bujnie porastajce wród
otoczenia, w którem y bj-a zmuszona, na jej czoo kadzie

aureol niepospolitoci, i namaszcza j chrj^zmatem wytrwania

na smutne ycia koleje. Bohater powieci Witold, przybrany

przez autork we wszystkie moliwe piknoci, w treci

utworu nie odpowiada tym okreleniom: jest czowiekiem

W5'soce utalentowan}'m i niczem... Podrzdne postaci s
j^wcem z natury wzite a odr3-sowane z ca prawd, stylem

pen3'm werwy i humoru. Kompoz3'C3''a caoci jest saba.

Niedostatek ten kompozycyi uw3'datni si jeszcze bardziej

w Rocznicy (1873) i w Ssiadach. Pomniejsze powiastki

Zbigniewa s: Borejszyna i Mteleszkoimc (1879). Talent-to

gboki, ale skonny do paradoksalnoci i noszc3^ wszdzie

cechy kapr3'nego humoru.

Marya IlniCKA oddawaa si dawniej prawie wy-
cznie poezyi; w tym okresie czasu, zgodnie z prdem chwili,
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przesza na pole powieci, cho czasami odezwie si take wier-

szem rzewnym, zacn myl nacechowanym, pod wzgldem stylu

wykoczonym. Powieci jej maj te cechy, co i poezye. Uczu-

ciowo, przechodzca nieraz w sentymentalno; skonno
do idealizowania ludzi, nawet najpowszedniejszych; pewna pa-

tetyczno, polegajca nie na szumnych wyrazach, ale na

przedstawianiu i ocenianiu niektórych objawów ycia, jako

czego nadzwyczaj wzniosego, — otaczaj eteryczn atmo-

sfer te utwory i czyni je do sielanek podobnemi. Ludziom

jej brak pospolicie krwi; w ich yach pynie, zda si, sok

malinowy, bardzo miy i przyjemny — ale na krótko. Gdym
czyta pierwsz jej powiastk: Pan profesor, byem zachwy-

cony, czuem dziwne jakie, a serdeczne ciepo, jakby domo-

wego ogniska, wymarzonego idealnie; ale gdy przeczytaem

dalsze: Beata, Bronisia, Tarozva góra. Kamienna Wola, Sa-

ryusze, Siostrzyczka Ludzmnia, aowaem, e autorka, zamiast

bra charaktery z natury, chciaa natur poprawia, bo np. takie

Ludwinki , jakie autorka przedstawia, trzebaby chyba najprzód

z kart Bluszczu wykroi i poosadza w dworkach szlacheckich,,

aeby je potem na Polesiu odnale. Tego rodzaju twórczo
wyczerpuje si atwo i nastpnie sama siebie kopiuje; wpyw
za na czytelników, a zwaszcza na czytelniczki, moe si

atwo okaza nie takim, jaki powieciopisarka przj- puszcza:

zamiast uidealizowa uczucia, o co jej bezwtpienia chodzi,,

moe je tylko rozmarzy chorobliwie.

O powieciach JADWIGI USZCZEWSKIEJ (Deotymy),

która równie wiersze na proz zamienia, niewiele da si

powiedzie pochlebnych wyrazów. Styl poprawny, a niekiedy

i pikny, dbao o kompozycy artystyczn — oto zalety

powieci: Na rozdrou (1876), Krzy nad otchani (1878),

Zwierciadlana zagadka (1879); postaciom atoli brak prawdy

yciowej, rozprawom — silnej podstawy mylowej, scenowa-

niu — rozmaitoci, rozmowom — naturalnoci; charakterów,

w prawdziwem znaczeniu wyrazu tego, niema tam prawie;

a jeeli jest co w tym rodzaju, to wyglda jak bardzo sta-

rannie i umiejtnie wykonana kopia z cudzego obrazu. Nie

wida w nich przytem nic swojskiego, nic waciwego nasze}
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polskiej naturze; figury tu wszj-stkie — to artystyczni kosmo-

polici, nie majcy w sobie adnego narodowego ttna. Utwo-

rem na wiksz skal (3 -tomowym), majcym niektóre ustpy

(obrazy stron nadbajkalskich) przeliczne, s Branki w Ja-

syrze (1890). Najwiesz powieci Deotymy jest Panienka

(w Biesiadzie 1893). Próby dramatu, przez Deotym podej-

mowane (Narzeczona z Ogrodzieca, Wanda), nie mog by
nazwane szczliwymi. Najlepsz jej prac, w ostatnich latach

ogoszon, jest poemat historyczny p. n. Sobieski pod Wie-

dnietn (dotychczas, od r. 1894, dwa tomiki).

Na czele powieciopisarzów, którzy dziaalno swoje

rozpoczli po roku 1864, postawi naley bezwtpienia ELIZ
Orzeszkow. Po kilku latach zupenego nad Niemnem mil-

czenia, odezwa si stamtd gos wiey, który zaraz, przy

pierwszem zaprodukowaniu si, zwiastowa umys powany,

gboko kwestyami naukowmi i spoeznemi zajty,__stno-

wczo na^tron postpu przechylajcy si. W uwagach nad

powieci, drukowanych r. 1867 w Gazecie polskiej, i w in-

nych rozprawkach Orzeszkowa dowioda , e zna zarówno

prd chwili dzisiejszej, jak i potrzeby naszego spoeczestwa.

Oceniajc powieci, kada nacisk na te, które miay jak
wydatn tendency, ku poprawie spoecznej zmierzajc. Na-

turaln b3-o rzecz, e i sama w tym tendencyjnym duchu

tworzya, mniej si zajmujc wykoczeniem artystycznem. Ju
pierwsza jej wiksza powie: Ostatnia mio, jakkolwiek

rozwleka i frazeologi przepeniona, dawaa obraz smutnego

pooenia kobiety, która z natury swego wychowania i z przy-

kadów otoczenia, jedynie w romantycznej gorczce szuka

ukojenia swoich cierpie; ale nastpnie zesza autorka do

gbin , zacza rozpatrywa przyczyny bolesnych objawów

w spoeczestwie; szukaa ich po czci w szczupym obrbie

zaj, jakie mczyzna ma przed sob (W klatce), i jakie

kobieta widzi wkoo siebie (Na prowincyi), po czci w cia-

snocie poj i bigoteryi (Cnotliwi), a w Panu Grabie^
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i Pamietiikach Waclawy natrafia na istotny, najwaniejszy

powód wielu okropnj^ch zawodów ycia — na ze^ faszywe

wychowanie, zarówno mczyzn, jak kobiet. Próniacze, na

zadowoleniu zachcianek, na sobkostwie polegajce ycie m-
czyzn; bezcelowe, strojami i zabawami zajte ycie kobiet— od-

rysowane w bardzo licznych, a z wielk trafnoci i z wielk

prawd pochwyconych postaciach, rozwija si tu w szerokiem

i dobrze obmylanem malowidle. Odtd znaczenie i donioso
spoeczna powieci Orzeszkowej zwikszaa si, a autorka

z coraz wiksz swobod i pewnoci siebie zacza kreli

charaktery i stosunki z ycia spoecznego. Trafna analiza

'psychologiczna, poczona z niepospolitym darem obserwacjj-

:
nym, pozwolia jej sta si twórczyni ludzi rzeczywistych,

ludzi ywych — w artyzmie. Rozprawy autorskie znikay po-

.
woli, a ukazyway si same przedmioty, same charaktery,

: same widoki natury, same pooenia, przemawiajc sw wy-

1 mow wasn , bez podpórek ze strony twórcy. » Przedmioto-

i wo« w traktowaniu postaci stawaa si coraz widoczniejsz,

zastpujc romantyczne, z subjektywnego nastroju wypywa-
jce \.yr2Ay. W powieci Na dnie siiinienta podja Orzeszkowa

kwesty odrodzenia moralnego; w Marcie — kwesty ycia ko-

biety opuszczonej, której nie przygotowano do pracy; w Eli

Mako7verze odrysowaa stosunek Izraelitów do wacicieli ziem-

skich i walk o byt pomidzy temi ywioami, w Broclrm-

czach podja zagadnienie o zdolnoci do pracy produkcyjnej

w rodzinach szlacheckich; w PoiiipaliskicJi i Pierivotnych

wystawia szereg charakterów nowych u nas a zajmujc)ch,

które mniemana arystokracya wytworzya; w Mcirze_zofQ-

wtczu zobrazowaa w sposób wietny walk pomidzy starem

a niodem pokoleniem ydów.
Dugo wadliwo kompozycyi, polegajca na nieustosun-

kowaniu czci do caoci, szkodzia artystycznemu znaczeniu

utworów Orzeszkowej; szereg maych rozmiarami, ale znako-

mitych treci i wykonaniem szkiców, zebranych w ksice

p. n. Z rónych sfer (1880— 82, tomów 3), zadawala i pod

tym wzgldem wszelkie moliwe wymagania. Na kilkanacie

obrazków jeden tylko przedstawia tu charakter samolul^ny;
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wszystkie inne poruszaj te dwiczne strun}^ serca, które

rozbrzmiewaj mioci, które budz uczucia mikkie, rzewne,

delikatne, które z z pod powieki wj^wouj. A przecie nie

popadamy bynajmniej w marzycielskie krainy sentymentalnoci

zazawionej, cho z gruntu faszywej, albo te w grzzkie

topieliska rozczulenia i rozmazgajenia, któreby odbieray hart

duszy i czyniy j do dziaania niezdoln. Bynajmniej. \Vsz}-st-

kie uczucia mikkie i rzewne, przedstawione przez autork,

moemy rozpatrywa na chodno, analizowa krytycznie, a je-

dnak nie rozpyn si one we mgle, nie rozdwicz si to-

nami faszyw^emi, ale zawsze gboko wstrzsa bd dusz,

gdy je poczerpnito z jej gbi. Wynika to std, e Orze-

szkowa uczucia i namitnoci rozpatruje przedmiotowo, jako

siy potne, jako dwignie j-cia duchowego; ledzi ich po-

cztek i rozwój , nie waha si wykaza ich zbocze i krzy-

wizn, i nie powica gwoli efektowi adnego szczegóu pra-

wdziwego, który dobrze zaobserwowaa. Osobisto swoje,

swoje wasne uczucia usuwa w gb, kac przemawia lu-

dziom, którzy, jeeli s artystycznie ywi, obej si mog
najzupeniej bez autorskiego suflerstwa. Kompoz3'-C3'a caoci
jest tu wogóle tak jednolita, charakter)^ s tak wykoczone,

jak gdyby autorka od samego pocztku swego zawodu same

nowelki pisaa i drobne obrazki malowaa.

A jeeli tak doskonao osigna na ma skal, przy-

^_^uszcza mona byo, e i w szerszych utworach zaleta ta

ju jej nie opuci. Jako dalsze jej opowiadania: Sylwfk

cmentarnik (1880), Widma (t. r.), w których zawara wybor-

nie zaobserwowane, a wietnie pod wzgldem artj^stycznj^m

przedstawione dzieje powstania dnoci socyalistj-cznych

i przekona nihilistycznych wród warstw ludnoci biednej

i przygnbionej duchowo, — zawiadczyy wymownie, e au-

torka z rokiem kadym rozszerzaa zakres twórczoci swojej,

przez obserwarj- najnowszych stosunków spoecznych, analiz

za tych stosunków coraz bardziej pogbiaa. W nastpnych

latach zwrócia si do wiata rzymsko - greckiego
,
porobia

duo sumiennych i gruntownych nad nim studyów, nakrelia

par adnych obrazków, lecz w nich refleksya, przewaajc akcy,
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stanowi wprawdzie dobr karm' dla myli, ale niewielkie zado-

wolenie dla fantazyi. W Afirtali (1886) dopiero, malujceji

w sposób peen plastyki stosunek ydów do Rzymian, a prze-

niknitej uczuciem gbokiem, strona artystyczna obrobion

zostaa z równ mioci, jak idea przewodnia; lecz w Czci-

cielu potgi (i 89 i) znowu dno przygniota ciarem swoim

(nawet w stylu) ksztaty swego uzewntrznienia.

Natomiast powieci z ycia ludu biaoruskiego Niziny^

Dziitrdzioime (1885), a zwaszcza wykoczony pod kadym
wzgldem CJiam (1888), okazay nanowo mistrzowstwo au-

torki w caym blasku. — Podobnie w zarysach wzitych,

z j^cia szlachty drobnej, tak zwanej okolicznej, Orzeszkowa

pierwsza w naszem powieciopisarstwie przedstawia nam
szczegóowo, z wielk mii»ci,y lecz bez zasaniania stron

ujemnych, zwyczaje i obyczaje, sposób ycia, zajcia i zabawy,,

mow i podania tej warstwy spoecznej tak znamiennej, któr

nam niegdy w Zacianku wielki wieszcz na chwil ukaza.

Trzytomowa powie: NadL2^imnem (1888), niekiedy przy-

bierajca ton i formy epopei, w zobrazowaniu wanie ycia

szlachty zaciankowej, ju to samego w sobie, ju to w sto-

sunkach ze szlacht zamon, poczci za — w pifzypomnie-

niu — w zwizku z ogólnemi losami kraju, gówny swój

powab i gówne swe ma znaczenie. Nie mona jej\nazwa •

najlepsz powieci Orzeszkowej, gdy pod wzgldem KonT

pozycyi w wielu miejscach szwankuje, ale mieci si w niej,

moe najwicej, i to najbardziej charakterj^stycznj^h, najory-

ginalniejszych spostrzee twórczych. Posiada ona jeszcze i tO'

niepospolite znaczenie, e bya w formie powieciowej pierw-

szym silnym gosem, przemawiajcym potnie za uwzgldnie-

niem pierwiastku uczucia, zapau w przeciwstawieniu da

oschego, a niekiedy penego smutnej rezygnacyi lub lekko-

mylnego, czasami cynicznego zasaniania si hasem pracy

organicznej. Nie bierne tylko zamknicie si w sobie, nie

sama dbao tylko o sprawy najblisze, dotyczce przyszoci

rodziny, ale czynny udzia w ruchu umysowym i spoecznym

caego narodu ma by gwiazd przewodni usiowa naszych,

gdy inaczej staniem si winnymi zacienienia i obnienia
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ideaów. Jaka rola w tej mierze przypada kobiecie spóczesnej,

staraa si Orzeszkowa nakreli w powieci p. n. Dwa bie-

guny (1893), gdzie w przeciwiestwie do wyksztaconego,

wykwintnego, lecz osobiste jedynie wygody i przyjemnoci

majcego na celu mczyzny przedstawia kobiet, robic

wszystko, co w danych okolicznociach zrobi mona, aeby

spójno warstw spoecznych podtrzyma i rozwija. Z innej

strony, w zestawieniu karyerowiczostwa, gotowego porzuci

ziemi rodzinn dla zyskania dobrobytu, z powiceniem do-

browolnem osobistych zachcianek
,
podobny stosunek przed-

stawia autorka w Australczyku (1895) i w Braciach, obj-

tych w zbiorze dwutomowym piknych nowel p. t. Melan-

cholicy (1896). — Stosunek szlachty zaciankowej do cho-

pów odmalowaa Orzeszkowa w Benc 7iati {1892). Smutne

ycie biednej robotnicy szlachcianki, zmuszonej zarabia na

chleb wmiecie, rozrzewniajco opowiedziaa vi Jdzy (1891).

Oddziaywanie ycia klasztornego na dusz wraliw staraa

si odtworzy w Ascetce (1892). Z drobniejszych obrazków

poetyck i spoeczn wartoci odznacza si nowela W zi-

)nowy_wiec^r. Przeliczn sielank, harmonijnie rozwinit,

lecz zakoczon dysonansem, usprawiedliwionym zreszt, jest

Pie przerwana (1896).

Z rozpraw Orzeszkowej zasuguj na odszczególnienie

najprzód rzecz O kobietach (1870, potem kilka wyda), gdzie

wj^mownie i rozumnie kwesty dzisiejszego pooenia kobiet

i program na przyszo rozwina, a nastpnie: O patryo-

tyzmic i kos7nopolityz7nic, piknie zagajajc wydawnictwo

dzie rónorodnych w duchu postpowym podjte przez ni
w Wilnie r. 1880, i o ydach, koczc zbiór tak po)^-

teczny, a tak, niestety, zawczenie przerwany (1882 r.). Wre-

szcie i szkic o Ernecie Renanie w Ateneum 1886 warto tu

zanotowa.

Ten sam tryb przedmiotowego tworzenia, jaki widzie-

limy w dojrzalszych utworach Orzeszkowej, jest waciwo-
ci Henryka Sienkiewicza (Litwosa). I on wszake nie

odrazu trafi na t drog. Z pocztku dziaay na wpywy
dawniejszej powieci naszej, pomieszane z wpywami szkoy
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realistów; nie uwielbia on ju romantycznych ideaów, ale

nie móg si z pod ich czaru wyama; std w powieci JVa

nianie (1872), której tendencya polega na tem, eby wykaza
bdno pogldów, zasadzajcych cae szczcie na podziela-

nej mioci, jest jeszcze wiele pierwiastków z tej atmosfery,

któr chcia oczyci: przeniesienie akcyi do Kijowa, który

autor zna tylko z opisów, nagromadzenie miosnych awan-

tur, których si w yciu w tej obfitoci i w tym rodzaju nie

napotyka; malowanie ludzi z wyobrani, nie z ycia i t. p.

Ju atoW^ dwa Humoreskach z teki Worszyliy (1872 i 1873),

pomimo uomnoci formy, pomimo frazeologii tradycyjnej

nieraz, a przeto nie wyraajcej tego, co autor chcia wyrazi,

zna wicej obserwacyi i wicej zajcia si zagadnieniami spo-

ecznemi: w pierwszej z nich przedstawi antagonizm chwili owej

midzy zacofanymi a postpowymi, w drugiej schosta nie-

dostwo i lekkomylno posiadaczy ziemskich, które s
gównemi przyczynami cigych klsk ywiou polskiego

i przechodzenia ziemi w rce niemieckie.

Przez lat kilka Sienkiewicz milcza; odezwa si dopiero

jako Litwos, drukujc swoje feljetony i szkice Z ycia i na-

tury (1876) w Gazecie polskiej. Tu si przedstawi ju zu-

penie odmiennie; przez te lat par skupienia w sobie i roz-

mylania sta si prawdziwym artyst i niepospolicie bystrym

spostrzegaczem objawów spoecznych. Patrzy on na wiat

trzewo, bez adnych uprzedze, bez adnych z góry powzi-

tych formu, bez teoryj naukowych, lub niby-naukowych; od-

czuwa gboko wszystkie radoci i boleci swego spoecze-

stwa; bierze serdeczny udzia w jego kopotach, zawodach

i nieszczciach. Std ma szerokie pojcie o czowieku i na-

turze ludzkiej wogóle; interesuj go zarówno subtelne odcie-

nie uczu, jak rubaszne lub trywialne objawy prostaczych in-

stynktów; zarówno umysowe walki spóczesnej cywilizacyi,

jak bójki piciowe; zarówno natury wybuchowe, jak pytkie

i powierzchowne; zarówno temperamenty sangwiniczne i we-

soe, jak skupione w sobie i refleksyjne. Umie wic dosko-

nale t rozmaito natury ludzkiej, te niewyczerpane jej od-

cienie na wiato wywie; zna wybornie odrbny sposób
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zachowania si, odmienne szeregi mj-li i uczu, róne wa-

ciwoci mowy i stylu, jakiemi si usposobienia wewntrzne

objawiaj na zewntrz. Ale nie dosy na tern. Nietylko za-

kres pojcia jego o czowieku jest obszerny, e nie powiem

wszechstronny: umie on nadto rysowa te same postaci ludz-

kie nie w jednej sytuacyi wycznie, która w danym razie

jest potrzebna dla osignicia caoci w utworze, ale w sy-

tuacyach rónych, wykazujcych nam, jak ta posta weseli

si i smuci, oddaje si nadziei lub rozpaczy; wie bowiem,

e, chcc stworzy posta yjc, naley j pokaza z ró-

nych stron, nie za z jednej; gdy inaczej czowiek przedsta-

wia si w towarzystwie osób obcych, inaczej w rodzinie, ina-

czej w samotnoci lub wobec serdecznego druha i kochanki,

chocia grunt duchowy pozostanie w nim ten sam. Talent

plastyczny, który Sienkiewicz w wysokim posiada stopniu,

zaludni jego powaeci osobami ywemi, naturalnemi i y-
wotnemi. Nie s one ani nadzwyczajne, ani si szczególn

gbi duchow odznaczaj, a jednak zajmuj, bo s prawdziwe.

Takie postaci s w Hani, taki^t w Szkicach wglem.
Szkice wglem wywoao nowe pooenie, w którem si

znalaza wie nasza po uwaszczeniu chopów i zaprowadze-

niu samorzdu gminnego. Wieniak ciemny, nie znajcy ani

praw ani urzdów nowych; dawny dziedzic, zajty swojemi

kopotami, strwoony, usuwajcy si od spóudziau w nara-

dach i skpicy wiateka swego rozumu dla dobra ogóu;

ksidz, który, dbajc tylko o zbawienie wieczne swojej owczarni,

nie chce si wtrca w ich zbawienie doczesne; pisarz gminny,

zepsuty i wyzyskujcy przewag swojej inteligencyi i swego

znaczenia na rzecz namitnoci osobistych: — oto objawy,

które niejednokrotnie daway si dostrzega i przejmoway

smutkiem tych, co pragnli widzie wszystkie serca i wszyst-

kie donie przy pracy okoo »poytku spólnego«. Objawy te

uderzyy take uczucie i wyobrani autora Hani; napisa

wic utwór, który przedewszystkiem mia zadanie publicy-

styczne, to jest wstrznicie umysów, przez wykazanie grze-

sznego indyferentyzmu i apatyi, ale który, wskutek siy ta-

lentu, zosta równie znakomitem dzieem sztuki. Obrazek Za
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clilrhciit, przedstaw i aj c\- smutne koleje rod/.iiu' wociaskiej,

która, porzuciwszy ojczyst zagrod, szukaa chleba i szcz-

cia w Ameryce, nakrelou}- rysami grubemi, ale wielce tra-

fnemi, równie obudzi wielkie zajcie tam mianowicie, gdzie

emigracya chopska na wielk odbywa si skal. Bartek Z7vy-

cizca zamaszystoci opowiadania i dowcipnemi spostrzee-

niami, jak i treci ywotna, zwróci take na siel)ie uwag.

Najwyej atoli wzniós si dotychczas talent Sienkiewi-

cza i doszed prawdziwego niemal mistrzowstwa w malowa-

niu uczu mikkich, tkliw3'ch i rzewnych. Kto si chce o tern

przekona, niech odczyta króciutkie jego utwory: Z paiiiir-

tnika poznaskiego nauczyciela, zohydzajcy i susznie, okro-

pny system zabijania dusz modych za porednictwem szkol-

nej rutyny; Janko muzykant, opowiadajc}' dzieje artystycznej

duszy na komornem w chopskiem ciele; Latarnik, krelcy

przecudnie tsknot za ziemi rodzinn.

Mniej udatne s te opowieci, w których autor maluje

ludzi i rzeczy, znane mu tylko z opowiadania i czytania,

albo te z krótkiej obserwacyi, a do takich nale Selim

Mirza, Przez stepy.

Historyczne opowiadanie Sienkiewicza, naladujce jzy-

kiem i kolorytem styl archaiczu}-, pod nazw Xie70ola tatar-

ska, urywki z kroniki szlacheckiej Aleksego Zdanoborskiego

(1880), jakkolwiek ma ustpy pikne, a zwaszcza rzewne,

jakkolwiek i myl szlachetn wytrwania przy ideaach jest

oywione, nie posiada tych zalet prawdy i naturalnoci, co

jego obrazki wspóczesne; rzewno i mikko nie licuje tro-

ch z rubaszn a jowialn figur szlachcica; a jzyk, pomimo

e Litwos czasami dosownie korzysta z dawnych róde (np.

z > Pamitników Jaczara«) niezawsze dopisuje.

Krytyce zachowawczo-szlacheckiej podoba si niezmier-

nie idea »szlachcica niezomnego<;; ogosia wic o)razek

Sienkiewicza za arcydzieo i pobudzia go do napisania olj.-^/.cr-

nej powieci historycznej z czas(')W liunlu Chmielnickiego, p.

n. Ogniem i mieczem (i«b4, tomów 4). Powie t krytyka

owa nie wahaa si wynie na szczyt powieciopisarskiej

tw(')rcz()ei polskiej i postawi j tu oljok rmni Tn dciisza...
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Kto nie chcia na lepo temu uwierzy, nie wstydzono nui si

powiedzie, e »ma ju chyba serce wygase, a w j-ach

tylko ó i atraraent« (A^iica, 1884, II., 94). Oceniajc utwór

ten, niewtpliwie wietny, o ile mona beznamitnie, naley

zauway, e pod wzgldem historycznym jest on obrazem

jednostronnym, a wc uomnym, pod wzgldem za arty-

stycznym brak mu harmonijnego zlania wypadków prawdzi-

wie dziejowych z wymylonemi przez powieciopisarza. Zre-

szt waciwa autorowi plastyka nadaje powieci jego tak

ywo i tak wypuko, a zarazem tak barwno, e si

wszystko widzi i syszy jakby w rzeczywistoci. Szczliwie

utrzymana miara artystj^czna zarówno w nastroju caoci, jak

szczegóów, zarówno w rj-sunku postaci, jak w nakadaniu

barw, wiadczy o wielkim rozmyle artystycznym. Biorc

ogóem, autor nie daje si unie ani niepotrzebnemu lirj-z-

mowi, ani zbyt chodnemu i wj-rachowanemu rozsdkowi, nie

popada ani w przesadn patetj-czno, ani w poziom try-

wialno, nie pozwala si przechyli zanadto ku jaskrawoci,

ani te nie dopuszcza si wyblakoci. Gdyby te prz5'mioty w naj-

wyszej istniay skali i gdyby spódziaay z sob zawsze

harmonijnie, mielibymy arcydzieo stylu. Z\i\xLZ. si wpraw-

dzie do tej doskonaoci powie Sienkiewicza, ale jej nie do-

siga. Bezwarunkowo najlepszemi w niej s te drobne r\-sy,

w których podpatrywaniu i odtwarzaniu Sienkiewicz jest

istotnym mistrzem. Na pierwszem miejscu postawi tu naley

dwór skozaczonych kniaziów Buyhów, procesN- w Zbarau,

trzewienie Rzdziana przez Zagob, postaci tego Rzdziana,

Zagoby, Podbipity i mnóstwo figur podrzdnych. Ju atoli

poczenie scen ma wielkie braki, a mianowicie jednostron-

no ywiou wojennego, brak uwydatnienia strony polityczno-

dyplomatycznej i szczegóów ycia codziennego. Styl. w ci-

lejszem znaczeniu wjTazu, wyborny w odtwarzaniu mowy
osób, w opowiadaniu nie zosta utrzymany w jednostajnym

tonie co do caoci. W wikszej czci dziea Sienkiewicz

stara si przemawia jzykiem archaicznie zabarwionym, który,

nie bdc lepem naladowaniem mowy wieku XVII., jest

przecie cakiem róny od dzisiejszego. Wyraenia aciskie,

Z»RVS IIT POlS. ^7
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umiarkowanie uyte, /ahnrwiaj (l\-kcyc, nie sz])eca_c jej ws/ak/e.

W niekt(')r>eli jednak uslypaeh nie umia sig autor utrzyma

w tonie i \v\ra/.eniaeh, leez ]-)rzenu')\vi jzykiem wieku XIX.;

a nie znajc mowy rusiskiej, zeszpeci j wielu l)ar(lzo nic-

waciwemi formami ').

Druga powie, do tego cyklu naleca, }>. n. J^itap

mniej si ju podobaa owej krytyce zachowawczo- szlacliec-

kiej, lubo zarówno pod wzgldem artystycznym, jak i pod

wzgldem prawdy w odtworzeniu treci dziejowej wysze
ma od poprzedniej znaczenie. Osnow gówn /\/fo/'/i jest

zobrazowanie bohaterskiego wysiku narodowego za czasów

Jana Kazimierza celem odparcia najazdów nieprzyjacielskich

a przedewszystkiem szwedzkiego. Kilku ju przed Sienkiewi-

czem pisarzy widziao wielko i poetyczno tej walki, lecz

aden z nich nie umia z pom3'su swego wysnu tylu scen

wspaniaych, tylu postaci }'wych a penych rozmaitoci co

do charakteru, tylu uczu gboko wstrzsajcych, - i aden

równie nie rozwin takiej siy barwnoci i plastyki stjdu.

Mojem przynajmniej zdaniem, niema wród utworów vSienkie-

jwicza drugiego, w którjmiby, jak w Potopie, miao, werwa

i malowniczo pióra wystpowaa z wiksz swobod i pe-

wnoci swoich rodków artystyczn^-ch. Kompozycya atoli

i tutaj musi by poddana krytyce. Bitew stanowczo jest za

duo, a pomimo, e powieciopisarz nie tylko usiowa, ale

i zdoa opisy ich urozmaici, dla spójnoci dziea yczy-by

wypadao, aeby dokonany w nich by naleyty wybór i ar-

tyst\'czne ustosunkowanie.

W trzeciej powieci tego cyklu, w Patiu Wolodyjo-ii}-

skiui czti znaczne osabienie siy tw(')rczej : wykonanie nie

dopisao pomysowi, sceny tragiczne ])rzeniieniaj si niekiedy

we wstrtnie jeno okropne, charaktery albo mao maj wy-

datnoci, albo te nie budz wyszego zajcia pomimo stara-

nia o to ze strony autora. Scen ledwie kilka i)rzypt>mina czy-

') Szczegc')')\vi..- u/.;is:iiliiiinic iiic-o ]iml;1.i<1u na Ic; pii\vi(.>r jioila-

em w Atr)i,iini. r. 1884, w /i^/ycii.- iiiajowyin.
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.telnikowi, e ma przed sob utwór tego, co z takiem mi-

strzowstwem napisa Potop.

Po tych opowiadaniach historycznych wróci Sienkie-

wicz do chwili spóczesnej i prócz drobnych szkiców da roz-

legy obraz jednej z »dusz znuonych*, sceptyka, leniwca

ijsybaryty:^— Poszowskiego w powieci p. n. Bez dogmatu

(i 89 i). Istota jego charakteru moe by zwile okrelona

dwoma sowami: choroba woli. Nie przez to jest on sam nie-

szczliwym i unieszczliwia innych, e brak mu »dogmatu

«

jakiegokolwiek, religijnego czy spoecznego, ale przez to, e
ulega tylko wraeniom chwilowym, dziaajcym na jego sub-

telny i przesubtylizowany organizm duchowy w sposób prze-

mony, nie równowaony inicyatyw i energi wewntrzn.

Autor chcia wprawdzie nada Poszowskiemu inne — szersze

i ogólniejsze znaczenie, chcia w nim uplastyczni »legion«

dusz spóczesnych, nie majcych przed sob adnej gwiazdy

przewodniej, niby to rozczarowanych przez wiedz, przez na-

uk, któr zaledwie powierzchownie i z dziesitej rki po-

znali, której nie przetrawili, bo si ni tylko popisywa przy-

wykli. Tego atoli pierwotnego zamiaru wcieli nie zdoa,)

i std dzieo jego, pomimo czciowych piknoci pierwszo-,

rzdnych, nie moe by uwaane za utwór krystalizujcy
j

w sobie ducha czasu, a bodaj jednej doby w rozwoju du-

'

chowym.

Drug obszern powieci wspóczesn Sienkiewicza jest

Rodzina Poanieckich (1895), zobrazowanie przygód ycia

sfery ludzi, yjcych dla siebie, w szczupym zakresie samo-

lubnych jeno interesów i zabaw. Powieciopisarz, rozgldajc

si w dziaalnoci warstw przemysowych, które coraz bar-

dziej na pierwszy plan wystpuj, chcia sprawiedliwie i przed-

miotowo wyróni jednostk, która cho w swych codzien-

nych zamiowaniach nie odskakuje od ta ogólnego, ma prze-

cie pewne waciwoci umysu i serca, nakazujce wyróni

j od jej podobnych, bo pomysowo i wzgldna uczciwo
nie s to przymioty, coby na lekcewaenie zasugiway. A tak

jednostk jest sam Poaniecki. Najpikniejszemi, najtrwalej w pa-

mici zapisujcemi si postaciami jednak s tu dwie róne,
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a jednak gboko uczuciowe osoby: Litka, chorowite, ser-,

deczne dziewcz, i Bukacki, schorzay, drwicy niby ze wszyst-

kiego dekadent.

I znowu si zwróci Sienkiewicz do powieci historycz-

nej, piszc ()uo zmdis (1896), wspaniay obraz zepsutego y-
cia rzymskiego z czasów Nerona, przeciwstawionego prosto-

cie, pokorze, gotowoci do powice w imi wiary wród
wj^znawców ewangielii. Dobrze W3'Studyowana znajomo zwy-

czajów i obyczajów wiata staroytnego, przepyszna plastyka

w malowaniu postaci i scen, dowcip sarkastyczny w obfito-

ci odbijaj si tu na wszystkich stronicach, w których \\y-

stpuj poganie, cel ycia w uyciu upatrujcy, albo te takie

osobistoci, u których sia fiz5^czna przemaga nad umysow
(Ursus) i moe si popisa w walce ze strasznem zwierz-

ciem. Mniej wydatnemi s postaci ze wiata chrzecijaskiego,

a mianowicie Piotr i Pawe, prawdopodobnie dlatego, e au-

tor chcia wskaza, i nie blaskiem zewntrznym, nie potg
umysu, lecz uczuciem i wiar, nieszukajcemi popisu, po-

wiceniem i ofiar oddziaywaa nowa nauka na ludzi ów-

czesnych, upadajcych pod brzemieniem pracy i upokorze,

albo te znuonych i przesyconych rozkoszami zmysowemi.

Pomimo wielkiego uwielbienia, jakie si ma dla artyzmu

Sienkiewicza, potrzeba mu jednak i tutaj uczyni zarzut, jaki

zaznaczyem z powodu jego powieci z dziejów Polski,

tj. e nam jednostronnie maluje ogó ycia rzymskiego, zale-

dwie zaznaczajc stron jego polityczn oraz objawy siy

i zdrowia moralnego w wiecie pogaskim, który przecie

mia trwa jeszcze cztery wieki, a nie mógb}' si by utrzy-

ma wobec takiej zgnilizny, jak autor w nim widzi

Powieciopisarstwo przeplata Sienkiewicz sprawozda-

niami ze swych podróy. Prócz krótkich listów i obrazków

malujcych Itali i Grecy, dwa mianowicie dziea zasuguj

na uwag: Szkice ze Stanów Zjednoczonych i Listy z Afryki.

Pierwsze powstay w wieku modzieczym, kiedy si autor

zapala do idei postpu, kied}- pisywa jako publicysta demo-

kratyczny, pragncy oddziaa na zachowawczo swego spo-

eczestwa, kiedy werwa pisarska nasuwaa mu wyraenia
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energiczne, cho niezawsze zharmonizowane z caoci; dru-

gie za krelone w smutnym, niemal omdlaym nastroju, prze-

wanie krajobrazowe i subjektywne maj znaczenie, a stylowo

celuj wykoczeniem penem mikkoci i plastj-ki.

I w formie dramatycznej próbowa nasz autor si swo-

ich. Obrazek dramatyczny p. n. Czyja 7vina? (1880) naley

do tak zwanego rodzaju »przysów«, w których pikno dya-

logu musi wynagrodzi brak akcyi, rozgrywajcej si tylko

w duszy bohaterów; pewna niejasno motywów postpowa-

nia szkodzi wraeniu, jakieb}^ utwór ten móg wywrze.

W dramacie szerszych rozmiarów Na jedn kart zna

ju niewtpliwy postp, jakkolwiek daleko jeszcze autorowi

do osignicia doskonaoci dramat)'cznej. Wszystkie osoby

tu wystpujce s naturalne i z maym wyjtkiem cakiem

wolne od szary i karykatury, ale te z drugiej strony, wy-

jwszy ksicia, dra Józwowicza i uka, blado namalowane.

Postpki wszdzie wypywaj z charakteru; tj-lko motywowa-

nie ich nie wszdzie jasno jest przedstawione; najgorzej pod

tym wzgldem wypad naczelny bohater, Józwowicz; prze-

om, jaki nagle w duszy jego nastpi, nie zosta przez autora

niczem prawie uw5'datniony: std pewien chód panujcy

w sztuce, która nie porywa i nie zachwyca, gdy brak jej

najsilniejszej dwigni, spóczucia dla bohatera. Posta uka
najwietniej, najdobitniej i najprawdziwiej zostaa pomylana

i wykonana. Budowa dramatu wielce szwankuje. Zachowana

przez Sienkiewicza jedno miejsca pocigna za sob sporo

nieprawdopodobiestw, wchodzenie i wychodzenie osób bar-

dzo czsto — zupenie nieumotywowane.

Zbiór »Pism Henryka Sienkiewicza* w 20 tomach wy-

szed w Warszawie 1880—94 r. Mieszcz si tu wszj^stkie

wy wymienione utwor>% prócz pocztkow3'ch, oraz powieci

Bfz dogmatu, Rodzina Poanieckich, Qno Vadis i Listów

z Afryki.

Znacznym zapasem rubasznego, a niekiedy trywialnego

dowcipu obdarzony jest ALEKSANDER GOWACKI (Bolesaw

Prus), w r. 1874/5 feljetonista kilku naraz czasopism, potem

zabawiajcy i uczcy w odcinku Knr\era Warszawskiego
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bardzo na askawych czytelników, a obecnie pisujcy do-

wcipne kroniki w Kiirycrzc Codziennym. Nie jest to zwy-

czajny frazeolog, któremuby chodzio przedewszystkiem o pi-

kne a dowcipne zestawienie zgóry obmylanych frazesów,

choby one niewiele w sobie mj^li zawieray: owszem, Prus

przewanie ma na celu podanie jakiej poytecznej myli,

wj-mianie jakiego przesdu lub zego naogu, zachcenie do

prac}', oszczdnoci, do rozumnego rachowania si z czasem

i siami. Ale e przemawia do sfery, która z natury swego

usposobienia domaga si rzeczy takich, eby si z nich mia
moga do rozpuku, — wic przyprawia swoje piguki rozmai-

temi ingredyencyami, pomidzy któremi znajduje si nieraz

i prawdziwa sól attycka.

Z pocztku pisj^wa tylko krótkie powiastki, zawsze

z pewn tendencj^, z wybitn jak myl przewodni. Ro-

dzajem rozmachu do tego biegu na widowni powieciopisar-

skiej byy: Listy ze starego obozu, pomieszczane (1872) w Opir-

litinie domowym, w których zdolno do podpatrj^wania

miesznych stron ludzi, zwaszcza z niszych, t. j. mniej wy-

ksztaconych klas spoeczestwa, uwydatnia si ju wyranie.

Nastpnie ogosi Kopoty babuni (1873), pene scen komicz-

nych komizmem bardzo poziomym, który przypomina ma-

nier Pawa Kocka. Nie okaza tu jednake talentu przedsta-

wiania ludzi rzeczywistych; figurj' jego byy to karykatury,

podobniejsze pod wzgldem zachowania si do pawianów, ni
do rodu czowieczego. Pod tym wzgldem lepsz ju bya
nastpna praca, p. n. Paac i rudera (1875), gdzie opowie-

dzia smutne koleje czowieka pomysowego, któryby móg
poytecznym wynalazkiem przyczyni si do dobra ogóu,

a nie znajdujc odpowiedniego poparcia, ginie marnie. Nie-

które mianowicie rysy byy widocznie wzite z obserwacyi,

ale szczegóów tej obserwacyi autor nie potrafi skupi w je-

dnolitcao tak, eb5\my zapomnieli prawie, e syszymy rzecz

wymylon, ale eby do nas ludzie i wypadki same przemawiay.

Dalsze powiastki pomieszczane naprzód w rónych czasopis-

mach, jak Przeklte szczcie, CJtybiona poiine (czyli: Anielka),

Dusze 7V nieivoli, Przygoda Stasia, Aitelc. Po7vraca/aca fala,
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Michalko, Sieroca dola i inne, zebrane póniej w Pismach

(i 88 i) oraz w czterech tomach p. t. Szkice i obrazki (1885),

wszdzie wykazuj talent satyryczny, niepospolite odczuwanie

boleci cichych a wielkich, myl trzew, woln od mrzonek;

doskonalenie si za artystyczne — coraz wiksze; rj^sunek

charakterów z pocztku niepoprawn)-, stawa si coraz pe-

wniejszym, a niekiedy mistrzowskim, kompozycya caoci,

bardzo luna zrazu, nabieraa spoistoci. St}^ ma Gowacki
waciw}' sobie, ale go umie nagi do oddawania sposobu

mówienia osób rónych.

Wraz z Placówk (1884), która bardzo silne wywara
wraenie i doczekaa si trzech wyda, rozpoczyna si okres

wikszych kompozycyj Prusa. W Placówce, w sposób peen

poezyi i prawdy zarazem, skreli ycie, naogi, saboci i za-

lety chopa naszego w zetkniciu z j^wioem niemieckim

i W5'tworami wyszej kultury, wykazujc z jednej strony silne

przywizanie ludu do ziemi, ch zatrzymania odziedziczonej

wasnoci i jej powikszenia, a z drugiej niezaradno, wynik
juto z pewnej ociaoci charakteru, juto z braku wykszta-

cenia i wyrobienia przj^miotów, któreb}^ w walce z pierwia-

stkami wyszej kultury byy pomocne. Pomijajc Omyk
(1888), która bya niefortunn prób przedstawienia nietylko

wanych wypadków, ale i wanych zagadnie przez prj^zmat

umysu lo-letniego chopca, uwydatni nale}- Lalk (1891),

Emancypantki (1894) i Faraona (1896).

Gówn5-m wtkiem Lalki }&s\. odmalowanie bezowocnych

zapasów gienialnej jednostki z otoczeniem, które nie daje od-

powiedniego pola do dziaania, ani te poparcia w szeroko

zakrelonych zamiarach, lecz przeciwnie na kadym kroku

stawia przeszkody, usiujc ow jednostk zniy do swego

pospolitego poziomu. Nie potrafi wprawdzie autor przekony-

wajco przeprowadzi tej tezy, ale bdcobd da kilka wy-

bornie nakrelonych postaci, namalowa kilka doskonaych

obrazów z ycia mieszczastwa i udowodni, e wnika g-
boko w zagadnienia spoeczne.

W Emancypantkach wystpi Prus przeciw ujemnym

stronom ruchu kobiecego w zakresie ycia towarzyskiego
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i naukowego. Jego zdaniem, jeeli kobieta ze sfery zamonej
oddaje si nauce, robi to z nudów, dla jakiego takiego zape-

nienia ycia, chocia celu tego nie osiga, wtedy za dopiero

uspokaja si naprawd, gdy znajdzie ma, którego moe
wielbi, choby to by taki nicpo, jak Kazimierz Norski,

albo taki samolub-niedoga, jak Mydeko. Jeeli za kobieta

uczy si i szuka rozszerzenia pola swej pracy z biedy, to si
popisuje hasami emancypacyjnemi dopóty jedynie, dopóki

równie nie spotka Norskiego lub Mydeki. Prawdziwie ko-

biece natury, jak Madzia Brzeska, przesuwaj si tylko po-

przez fale ruchu emancypacyjnego, ale z jego hase to jedynie

do nich przylega, co z uczuciem litoci, miosierdzia, spócier-

pienia i dobroczynnoci najcilejszy ma zwizek, a co i bez

hase emancypacyjnych od dawien dawna istniao, lecz co

spenia jest trudniej, anieli wypowiada gorno-brzmice fra-

zesy. W takim pogldzie na spraw kobiec niewtpliwie duo
jest prawdy i to, co Prus tu omieszy: brak logiki, frazeolo-

giczna krzykliwo, atwe zmienianie zda pod wpywem po-

budek natury uczuciowej, powierzchowno i pytko w tra-

ktowaniu wszelkich zagadnie i t. p., zasugiwao na omie-
szenie. Tylko... jestto pogld jednostronny. Sama ch pog-
bienia swych wiadomoci zasuguje przecie na uznanie naj-

zupeniejsze, choby z tego jednego praktycznego wzgldu,
aebymy mieli rozumne, prawdziwie wyksztacone (a nie

ogadzone jedynie) matki, któreby umiay wychowaniem swycli

dzieci w pierwszych latach ich ycia dobrze pokierowa.

Jeeli jednak pominiemy t jednostronno i uamkowo
w traktowaniu tematu, zapowiedzianego w tytule, to Eman-
cypanki uzna nuisimy za jedno z najbardziej interesujcych

zjawi.sk na polu belletrystyki naszej, za galery postaci w^y-

bornie wystudyowanych, obfitujcych w mnóstwo rysów bar-

dzo subtelnie przedstawionych, za szereg sytuacyj pomyla-
nych znakomicie i wykonanych nieraz prawdziwie wietnie.

Bogactwo obrazów jest tu tak wielkie, jak w adnej nowszej

powieci naszej. Swoje artobliwe usposobienie i skonno
do uywania barw jaskrawych przejawi Prus najbardziej

w tomie II., gdzie nakreli nnióstwo .scen powszednich, prze-
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wanie komicznych, na bruku maego miasteczka. Subtelno
pdzla wykaza w odtworzeniu ycia na pensyi, w obrazie

pani Latter, istotnej bohaterki tomu I., oraz w wielu scenach

tomu III. i IV. Ten ostatni ugina si pod nawaem rozpraw

filozoficzno-przyrodniczych i nie jest harmonijnem zaokrgle-

niem caoci. Uwydatnia si w nim gbia myli powiecio-

pisarza-psychologa, lecz artyzm zato martwieje. Nie przele-

piam bdów, jakie w kompozj^cyi , a po czci w rysunku

niektórj^ch charakterów wytknby si day; w kadym jednak

razie sdz, e Emancypmitki dowodz wielkiego pogbienia

talentu Prusa i mieszcz w sobie obrazy krelone rk mi-

strzowsk.

Faraon jest obrazem ycia egipskiego z XI wieku przed

Chrj^stusem, obrazem ogarniajcym rónorodne strony rozwoju

cywilizacyjnego , zwizane z history modego nastpcy tronu,

potem Faraona, Ramzesa XIII, który zamierzy zama
potg kasty kapaskiej i uly ludowi ciarów, ale pory-

wczoci temperamentu i nierozwag w doborze rodków
dziaania, wprowadzi tylko zamt w pastwie i sam zgin
przedwczenie; arcykapan Herhor, który go zgnbi, wprowa-

dzi w czyn niektóre zamiary jego i sam. zasiad na tronie,

oeniwszy si z jego matk. Such dydaktyk nadwyry Prus

dobrze skdind skomponow-ane dzieo , a zbyt pochopnem

przyjciem domysów o »tajemnicach kapanów egipskich «,

znajcych jakoby w XI wieku to, co byo zdobycz znacznie

póniejszych stuleci, nie uczyni zado wymaganiu cisoci

histor3'cznej. Nie dziaa ta powie odrazu na umys przeci-

tnego czytelnika, ale, rozwaana pilniej, daje niemae zadowo-

lenie dla myli a poczci dla smaku estetycznego.

Julian Wieniawski (Jordan) zdoby sobie rozgos

wstpnym bojem: Wdrówkami delegata, ogoszonemi w War-

szawie r. 1874. Sdz, e gównie ywoci opowiadania, bra-

kowi dugich opisów, znamiennemu dyalogowi zawdzicza

go autor; ani charaktery bowiem przeze wystawione, ani

akcya, ani wreszcie interes chwili biecej nie stanowiy dla

czytelników przynty nowoci. Z pocztku poprzestawa na

drobnych szkicach, wyszydzajc arystokratyczne narowy i sa-
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molubn tyrani, do rzadk wród szlachty naszej; w miar
pisania rozgrzewa si, stawa si mowniejszym , wdawa si

w epizody: rozsadza obmylon i przyjt przez siebie form.

Najlepsz figur przez Jordana stworzon jest szczwany frant

Telesfor Barykiewicz, czelny, rzdzcy si wszdzie jak u sie-

bie, znajc}' ca szlacht polsk, handlujcy ubraniem, któ-

rego czci W3xygania u znajomych, smakosz, egoista. Hu-
moru w angielskiem znaczeniu tego wyrazu u Jordana niema,

lubo pewnego powciganego rozrzewnienia nie brak; nato-

miast mamy tu komizm sytuacyjny wyborny, lubo nieraz try-

wialny, dowcip w do znacznym stopniu; koncepty z igra-

szki sów wynike zbyt czste. Charakter>'zowanie mowy
odrbnej rónych osób odbywa si tu dos3' prostaczo: ydzi

przekrcaj wyraz}-, szlachta sadzi mocidziejami i mosterdzie-

jami, kobiety póuksztacone dobieraj wyrazów koczc3'ch

si na oci i t. p.; waciwie mówic, Jordan, podobnie jak

dawni nasi powieciopisarze, ma tylko dwa rodzaje mowy:

swoje i chopsk. Rysunek postaci, pospolicie bardzo trafny

i naturalny, wpada nieraz w karj-katur; a wyjtkowe rysy

s zanadto uogólnione. Autor nie cierpi materyalizmu, sarka

na wiek obecny, kocha szlacht, poczytujc jej zawód za »naj-

pikniejszy i najuyteczniejszy«, ale nie szczdzi jej sów
prawdy; przewrotów spoecznych teoryj kracowych, krwi roz-

lewu nie lubi. Inne jego prace s: Przygody patiów Marka
i Agapia na wystawie rolniczej, Ze wspomnie Mary-

inonckich (1879), Ga7vdy w listach Jordana do pana Jana

(i8»3), Z boru i dworu (1889). Próbowa te autor si swoich

w komedyach: Somiany czowiek, Wród las?i. Polowanko,

Myszy bez kota (1893), Wilk i Owce (1896), ale, pomimo

zrcznego dyalogu i komizmu niektór>'ch sytuacyj, nie potrafi

zawadn rodkami dobrej akcyi dramatycznej. Zbiorowe wy-

danie pism Jordana w 6 tomach wyszo w Warszawie 1894 r.

Klemens Junosza (Szaniawski) wybornie zna ydów;

to te sceny z ycia ydowskiego najlepiej mu si udaj;

w nich najwicej jest humoru i w nich te najwicej prawdy.

Jego >aciarz< w obrazku pod tyme napisem i jego Jankiel

Pacanower w powieci Xa zgliszczack nale do najlepszych
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postaci ydowskich w naszej belletrystyce. Po ydach naj-

trafniej przedstawia chopów, znajc dobrze ich zw3-czaje i ich

sposób mówienia, nie konwencyonalny, zwykle w powieciach

naszych przyjty, t. j. nie na mazurzeniu tylko, grubych wyra-

eniach i t. p. polegajc)^, ale na oddaniu waciwego zabar-

wienia w toku mowy, przenoniach i t. d. (zob. Z Antropo-

logii wiejskiej, 1888). Jego Marcin Gajda, lubo jako dodatni,

wielce szlachetny charakter , móg si pod innem piórem

przemieni na doskonao papierow, ma wszystkie cech^'^

prawdy i naturalnoci. W przedstawianiu zwyczajów, obycza-

jów i mowy szlachty zagonowej, wród której do dugo
przebywa, swobodnym jest równie, a kilka postaci i kilka

scen w Panach braciach (1888) naley do najudatniejszych

rzeczy, jakie napisa. Wreszcie w odtwarzaniu charakterów

wytrwaych, zamknitych w sobie, a jednak serdecznych i po-

wicajcych si, takich jak Dyrdejko, równie dowiód Juno-

sza zdolnoci niepowszednich. Postaci i sytuacye ze wiata

salonowego nie W3^chodz u niego, jak dotychczas
,

po za

zakres powszednioci. Pierwszy zbiorek szkiców i obrazków

Junoszy wyszed w Warszawie 1884 r. p. n. Z mazurskiej

ziemi. Potem ogasza mnóstwo opowiada i powieci, z któ-

rych cz tylko wysza w osobnych odbitkach ksikowych,

jako to: Pan Sdzia (1887), Przez róowe szkieka (i888),

Nasi ydzi w miasteczkach i na lesiach (1889), Obrazki szare

(1890), Z zapadych któw (1891), Syzyf {\^^\\ Z Warszawy,

Na bruku {1896), Wnuczek (t. r.). Wybór pism Junoszy

w 10 tomach zacz wychodzi w Warszawie r. 1891. Do-

tychczas wyszo ich 7. Prócz tego Junosza ogosi sztuk

ludow ze piewami p. w.' Chopski mecenas (1880), wspólnie

z Laskowskim Wycig dystansowy, oraz szkic z literatury

argonowej p. n. Donkiszot ydowski (1885).

Wynalezienie nowego tematu i wyrobienie sobie odr-

bnego rodzaju tworzenia naley do rzeczy najtrudniejszych.

Jeeli który pisarz potrafi tego dokona, niech bdzie pewnym,

e nawet w najwikszym tumie nie zginie. Do tych szczli-

wych policzy si moe ADOLF DYGASISKI. Znany zrazu jako

pedagog i publicysta od lat wielu, póniej a do ostatnich cza-
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sów próbowa si swoich w powieciopisarstwie i odrazu zwnki

na siebie uwag tycli, co si z kwestyami pikna bliej co-

kolwiek zapoznawa lubi. Utwory swoje, które nazwa J\'o-

wrllami (Warsz. 1884), powici rozpatrzeniu i artystycznemu

odtworzeniu ycia zwierzt w ich stosunku z ludmi, a przez

to wniós do powieciopisarstwa naszego pierwiastek nowy,

wiey, dotychczas na t skal w niem nieuwzgldniany.

Wilki, psy, zajce, lisy, bociany, gobie, sowiki: oto wa-

ciwi bohaterowie obrazków Dygasiskiego. W przedstawieniu

ich umysowoci, zwyczajów i obyczajów, uczu i postpków,

stara si autor zaj stanowisko zarówno dalekie od senty-

mentalizmu, jak i od powszedniego samolubstwa czowieka,

zapatrujcego si na zwierzta z punktu poytku lub szkody,

jakie mu przynosz. Spoglda wic na to ycie jako na jeden

z wielu objawów ogólnego ycia przyrody; roztrzsa przy-

czyny fizyczne i moralne, jakie na uksztatowanie natury

danego osobnika wpywa}-, i nie usprawiedliwiajc takich

postpków, któremi zwierzta ludziom szkod wyrzdzaj,

wyjania je tylko i tomaczy, pozwalajc sobie jedynie nie-

kiedy na porównawcze zestawienie czynów ludzkich ze zwie-

rzcemi, a okraszajc opowiadanie humorem i dowcipem.

Najlepszym w tym wzgldzie obrazkiem jest pierwszy: >Wilk,

psy i ludzie «. Po tej szczliwej próbie pisa Dygasiski nie

tylko ju nowelle ze wiata zwierzcego, ale te z ludzkiego.

Gdy szo o wieniaków, a wic o t sfer, która w najbli-

szych z przyrod stosunkach zostaje, zachowywa przymioty,

nadajce warto jego obrazkom ze wiata zwierzcego (Bcldo-

nck 1888 i wiele innych), ale w obrazach szlachty i panów raczej

si sztukuje rozumowaniem, rozprawianiem, ni odtwarza i ma-

luje (Na paskim dworze, Von Molken, Tajemnice War-

szawy, Z zagonu i bruku, Pan Jdrzej Piszczalski, Garstka^

Pióro). Z podróy do Brazylii, dokd jedzi jako korespon-

dent Kuryera Warszawskiego dla zbadania pooenia chopów

naszych, którzy tam tumnie podyli, oprócz Listów sprawo-

zdawczych, wysnu opowiadanie p. t. Na zamanie karkiiy

które w ksikowej odbitce wyszo r. 1893 w Warszawie.

M,\RYAN Gawalewicz W wierszach s*voich, które
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pisa od r. 187^, ale które w^-da dopiero w i88g (Poc-

zye, Kraków), zawadn form, zwyk w naszej roman-

tycznej poezyi, bardzo dobrze, ale wieoci w pomysach

lub sposobie ich wyraenia nie okaza. Zaledwie par poezyj

(n. p. »Milusisc3"«) znalazo silniejsze echo wród ogóu.

I w prozie te z pocztku opowiadania jego, zebrane najpierw

w zbiorku p. t. O niej (2 tomy, 1886), prócz zalet stylu

gadkiego i miego , nie posiaday cech gbszego talentu.

To te dugo uchodzi Gawalewicz za powieciopisarza-

feljetonist, sodziuchnego, penego elegancyi i ugrzecznienia.

Zarówno powieci jego (Gasnca dusza 1887, Filistry 1888),

jak szkice i obrazki (ona, Majster do "Mszystkiego 1889),

jak wreszcie monologi, dyalogi i komedye jednoaktowe (zebrane

w dwu seryach wydanj^ch r. 1890), tenii wanie przymiotami

i waciwociami nacechowane, ugruntoway powysz chara-

kterystyk. Dopiero dramacik Dzisiejsi okaza, e Gawalewicz

potrafi take przemówi z si, potrafi gbsze i waniej-

sze warstwy duszy ludzkiej przedstawi. Lepsze wniknicie

w objawy ycia spoecznego (a nie towarzyskiego tylko), po-

waniejsz}^ rozbiór charakterów ludzkich i motywów, kieruj-

cych ich dziaaniem, staranniejsze wystudyowanie ta, na któ-

rem rozwijaj si wypadki, wpyny na zwikszenie psycho-

logicznej, artystycznej i spoecznej doniosoci powieci Ga-

walewicza. Jako Drugie pokolenie (i 891) wykazao wzmoenie

si tych stron dodatnich twórczoci jego, a Mcchcsy (2 ser3-e

1893—1894), w których bardzo rozumnie i z wielkim taktem.

porusz3' kwesty draliw, w adn nie wpadajc kraco-

wo, ju je w wysokim stopniu rozwinite przedstawiy. Nie

s te powieci doskonaemi, mianowicie pod wzgldem ukadu,

a czasami pod wzgldem psychologicznym; ale w porówna-

niu z dawniejszemi s one ogromnym krokiem naprzód.

I póniejsze utwory, czy to dramatyczne (Stare dugi 1894),

czy powieci (Biedni ludzie 1890, ma 1892, drugie w3-d.

1894, Dusze rc odlocie 1895, Bluszcz, Szubraivcy 1896) od-

znaczaj si albo subtelniejsz analiz psj-chologiczn, albo

obrobieniem jakiego wanego zagadnienia. Oczywicie zda-

rzaj si i w tym nowszym okresie utwor>- sabsze, jak n. p.
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J/;'7c/ (1893), której tytu charakteryzuje nie tylko to, co

chcia autor wyrazi, ale take sposób traktowania, lub jak

Cudak.

Wspominany ju tutaj wielokrotnie TEODOR JESKE-
ChoiSKI po pierwszych próbach nowellistycznych przeszed
ha pole powieci, uprawiajc kolejno lub równoczenie róne
jej dziay: psychologiczny, spoeczny i historyczny. Posiada

wielk ywo i jdrno stylu, lecz brak mu obrazowoci
i plastyki. Umie chwyta w lot prdy spóczesne i poddawa
je rozbiorowi ze swego zachowawczego .stanowiska; róno-
rodne zagadnienia ycia wystpuj w jego powieciach zawsze

na plan pierwszy, strona artystyczna za, lubo niezaniedbana

bynajmniej, przedstawia liczne braki. Gówniejsze powieci
jego s: Za winy ojców, Z mioci, SUuinio7ic iskry, Z kul
u nogi, Nad Wart, Po zote rujio, W petaci, Majaki,

Gasnce sonice (z czasów Marka Aureliusza), Ostatni Rzy-

mianie. Z prób jego dramatycznych zasuguje na uwag utwór

traktujc}' kwesty ydowsk p. t. A^a straconym posterunku

(r. 1891), posiadajcy par postaci wybornych i dwa akty do-

brze nakrelone, szwankujcy atoli pod koniec i psycholo-

gicznie i co do sposobu przedstawienia rzeczy. Drug prób jest

Ostatni akt (1893). W dziedzinie krytyki jest Jeske-Choi.ski

sprawozdawc z biecego ruchu literackiego, niezawsze bez-

stronnym, bo rzdzcym si nieraz uprzedzeniami, niezawsze

pewnym i gbokim, bo nieobeznanym naleycie z dziejami

pimiennictwa naszego z poprzednich chwil rozwoju. Studya

natomiast z literatur obcych, mianowicie niemieckiej (Gusta^u

Freytag, Epos rycerskie, Dramat niemiecki w wieku XIX,
Henryk Heine; Geneza realizmu francuskiego, Oktawiusz

Feuillet, Emil Zola i in.) trwalsz posiadaj warto pod

wzgldem charakterystj^ki osób i prdów umysowych, chocia

w ich ocenie przebija si take stronnicze stanowisko autora.

WlNXENTY KOSIAKIEWICZ od pocztku swego wyst-

pienia zaznaczy si jako doskonay znawca wiatka mie-

szczaskiego, w którego yciu umia podpatrzy nie tylko

znamienne, ale i poetyczne pod wzgldem uczuciowym strony.

Szczególniej drobne szkice i obrazki bardzo piknie, a nie raz
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wzruszajco si przedstawiay, jak to wida ze zbiorków, za-

tytuowanych: Nasz may (1888), Widmo (1889), Druty te-

legraficzne (i8gi). Rzewne mianowicie sceny z niezmiern

prostot i naturalnoci byy malowane, a dzieci chyba

u Prusa tylko znalazy równego w prawdzie artystycznej

przedstawiciela. Pierwsza wiksza kompozycya Kosiakiewicza

p. W.Janek (1888) miaa bardzo wiele wieoci pod wzgl-

dem osób i kolizyj zachodzcych pomidzy niemi, ale w uka-

dzie mocno bya wadliwa. W dalszych tomowych powieciach

Kosiakiewicz w planie artystycznym trzyma si jaknajwi-

kszej prostoty i dlatego co do ukadu niewiele im zarzuci

mona, a jako cao najlepiej si przedstawia Przy budowie

kolei (i 89 i) a potem Gsiorko-Mski (1892). Drobiazgow^o

atoli spraw przez autora poruszanych, ciasny widnokrg po-

mysów, zbyt wielka powszednio stosunków i stosuneczków,

w przedstawianiu których coraz bardziej widniaa bezkrwista

rozwleko, sprawiay, e wiele z najnowszych utworów Ko-

siakiewicza, Rodzina Latkowskich, W miasteczku, Wadek
(1893), Plama (1896) nudnemi i maoznacznemi si stay.

Próba stworzenia obrazu stosunków przemysowych w odzi
p. t. Bawena (1894) naley do rzeczy chybionych; znajo-

mo bowiem tych stosunków bya u Kosiakiewicza bardzo

powierzchowna, a sposób traktowania przeniesiony z dawniej-

szych powieci okaza si wielce nieodpowiednim dla rozwi-

nicia tematu nowego. Kosiakiewiczowi potrzebne jest pog-
bienie myli; talent bowiem plastyczny, jaki posiada, odczucie

pikna przyrody, umiejtno odtwarzania uczu mikkich

i rzewnych wystarczaj do skrelenia miego obrazka, ale nie

do przeprowadzenia kompozycyi na wielk skal.

Wielk rzewnoci uczucia, ujt w sowa zwize i j-

drne podbiy sobie serca Szkice Ada:ma Szymaskiego
(i serya 1887, 2-a 1891). Niezwyke w naszej belletrystyce

stosunki (wród wygnaców na Syberyi), tsknota do kraju

rodzinnego, oryginalno postaci, wytworzona przez oddziay-

wanie otoczenia na dusze znkane, idea mioci gboko po-

jtej i stosowanej szeroko nadaway tym utworom jaki czar

szczególny, który im zapewni popularno i rozgos nawet
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w nowellistj-ce europejskiej. Istotnego atoli talentu powiecio-

pisarskiego: bogatej wyobrani, wietnego stylu, umiejtnoci

ukadu niepodobna w nich dostrzedz. Najpikniejszym, bo

najpierwszym i najkrótszym by szkic: »Srul z Lubartowa<,

a w dalszych ju dostrzedz byo mona powtarzanie moty-

w^ów, manierowanie stylu i inne tym podobne wady. Szczupa
te ilociowo twórczo Szymaskiego wskazuje, e nie tyle

formie, ile treci zawdzicza swe powodzenie.

Doranie zdoby te sobie rozgos IGNACY Dbrowski,
ogaszajc swoje studyum powieciowe p. t. mier (1892).

Wielki efekt osign prostot i powciganym chodem
w przedstawieniu cierpie suchotnika, wiadomego swej cho-

roby, egoisty mylcego jedynie o sobie, zajmujcego si wy-

cznie stanem puc swoich, kaszlu i plwocin. Wyrubowano
ten utwór sztucznie na co wielce znakomitego, gdy bez-

stronnie sdzc, okazuje on talent niepowszedni, ale obraca-

jcy si jeszcze w kóku bardzo ciasnem i wród pogldów
poziomych. Druga powie Dbrowskiego w formie listowej

p. t. Felka przedstawia wiksz artystyczn warto, gdy
trudne zadanie, by za pomoc listów nierozwinitej umysowo
szwaczki obudzi silne dla niej w.spóczucie, spenia zada-

walniajco.

Artur Gruszecki, który oddawa si pocztkowo stu-

dyora archeologicznym i dziejowym, spróbowa potem si swoich

w belletrystyce, krelc pobieny i niezbyt szczliwie wyko-

nany szkic p. t. Wykolejony ; nastpnie, pod wpywem Zoli,

którego jest zapalonym wielbicielem, napisa obszern powie
Tuzy (1893), w której dba wielce o >>prawdziwe« odtworzenie

widoków przyrody, gospodarstwa, objawów 3'cia ludzkiego,

ale t »prawd* wskutek nastroju pessymistycznego widzia

przewanie ze zej, brudnej strony. Mamy tu barwne, wido-

cznie z ycia zdjte obrazki egoizmu, W3Tachowania, intere-

sownoci, walki upartej midzy plantatorami buraków a cukro-

wnikami, walki, w której oszukiwanie si wzajemne, prze-

kupstwo i t. p. nie s bynajmniej poczytywane za rzecz nie-

uczciw, habic. Par postaci w tej powieci — to pra-

wdziwe » wcielenia « artystyczne, z niepospolitym talentem
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wykonane. W póniejszych utworach Gruszeckiego jedno-

stronno malowida naturalistycznego mniej bije w oczy.

Mam tu na myli Rugiwojskich (1896), jako cao le
skomponowanych, ale majcych czciowe piknoci wielkie;

zwaszcza za obrazek IV starym dworze, doskonale uwyda-

tniajcy dwa przeciwne sobie prdy kulturalne na tle ycia

ukraiskiego.

Walery Przyborowski kreli z pocztku obrazki

tendencyjne. W Hindzie (iB6g) poruszy kwesty ydowsk
z zasady praw mioci; w opowiadaniu ycie za marzenie

(1871) przedstawi ofiar dnoci emanc3"pacyjnych; w po-

wiastce Xa mogile (1873) zobrazowa walk giermanizmu

z ywioem polskim o posiadanie ziemi. Obrazki te \vszake

nie uday si; tendencya krzywia naturalny rozwój dziaania,

a oprócz tego i sama nie \^'3''powiadaa si naleycie. Zwróci

si wic autor juto do malowania plotek i zabiegów mao-
miasteczkoW5'ch: Na partykularzu (1874), albo do opowia-

dania spraw kryminaln5'ch : Noc z j na 4 grudnia (1875),

Li akacyi (1876) i przygód z bruku warszawskiego: Bicz

korali (1879), Magdalena (1883); ju te do odtwarzania

szczegóów przeszoci: Aryanie (1876), Sokó królewski

(1878), Oblenie Warszawy (1879), Ksiniczka z Minster-

bergu, Rubin wezyrski (1880), Zajazd o czenikÓ7vn (1883),

Poidce (1884), Marz7ice fale (1886), Rycerz Mora (1897). Tu
talent jego mnia. W przedstawianiu szczegóów jest autor

realist, ale realizm ten jest, e tak powiem, poledniejszego

gatunku: lubuje si w prozaicznych, trj-wialnych zar3'sach.

Wskutek tego zamiowania obrazki jego z przeszoci nie

mog mie znaczenia prawdziwej powdeci historycznej; s to

miniaturowe szkice jednej jakiej chwili dziejowej w pewnym
maym zaktku kraju, albo wogóle na szczupej widowni,

z bohaterami wyszukiwanymi czstokro wród osobistoci

podrzdnych. Ani bystroci spostrzee psychologicznych,

ani wyszym stopniem fantazyi plastycznej nie odznacza si

Walery Przyborowski. Jest on take autorem licho skleco-

nych Dziejów Polski (1879), bezkrytycznej rozprawy p. n.

Wocianie u nas i gdzieindziej (1881), równie bezkryty-

Z»RYS UT. fOlS. 18
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cznego zarysu biograficzne- literackiego: Niewiecie ideay

poetów polskich (1881), kilku dzieek i dzie historycznych:

Polacy w Iliszpanii, Frank i Frankici [i^g^,] itd. Sumiennie

gromadzi materyay: wiele ciekawych wydobywa dokumentów,

ale nie umie z nich uoy dobrej naukowej caoci. Pisuje

te z powodzeniem powieci dla modziey, chocia czsto wy-

kracza przeciw zasadom pedagogicznym, lubujc si w obra-

zach mordów. Waniejsze z tych powiastek s: Bitwa pod
Raszynon, Bolesaw Chrobry, ^Tadej, Na Oceanie Spo-

kojnyni.

Wielk podnoci, ale niewielkim artyzmem odznacza

si Franciszek Rawita Gawroski, pisujcy zarówno

historyczne jak i spoeczne powieci, w których tendencya

i osnowa przemagaj nad charakterystyk osób i pogbie-

niem treci. Oto tytuy niektórych: D7vie drogi (1886), Na
kresach (t. r.). Pan hetman Mazepa, Na krasnym dworze

(1889), Poszukiwacze szczcia (1890), Charcyzy (1893), Bie-

dne ogniki (1894), Warszawa 7V lyg (t. r.), Bohaterozuie

ycia (t. r.), Marzenia (1896).

Jeszcze podniejszym od Rawity jest WINCENTY IIR.

o, jako opowiadacz majcy duo werwy, jako psycholog —
pretensyonalny, jako stylista — sab}-, piszc}^ jzykiem nie-

poprawnym. Lubi obrabia temata drastyczne i tym sposo-

bem pociga ku sobie czytelników. Najlepsze s jego obrazki

z ycia wojskowego (Z ronych pulkinu 1893) jakote szkice

drobne, malujce postaci z niedawno ubiegej przeszoci, za-

warte gównie w dwu seryach p. t. Wczorajsi. Nie wymie-

niajc caego spisu utworów hr. osia, przytaczam niektóre:

Jdrzek, Linoskoczka, Ostatni, Nera Polacca, S7va, Zicio-

wie domu Kohn et Cie, Hrabina, Aktorka, HigJi-life Doktor,

Odrbna istota, Panna Saryska.
Kajetan Kraszewski (zm. 1896), brat znakomitego

powieciopisarza, lubi kreli obrazki i opowiadania na tle

tradycyi ustnej lub zabytków pimiennych z koca XVIII
i pocztków XIX stulecia. Talentem pisarskim si nie odzna-

cza, lecz, opierajc si na dobrych, a nieraz ciekawych ró-

dach, ocali niejeden rys obyczajowy od zapomnienia. Pierwsz
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jego prac bj- Koniuszyc brzeski (1876): potem nastpiy
dusze i krótsze powieci i szkice: CJirlmianic (1878), Opo-

:oiada7iia nmiejszc (y^-,!^), Od szkolnej la7vy [\^'6o\ Pod wy-
rokiem (1883), Z poda i szpargaowi^ (1892), Trdycye ko-

deskie (1893), Poturczc7icy (1895). Warto te wspomnie
interesujce przyczynki literacko- obyczajowe, na podstawie

listów i pamitników oparte, jakoto: Ze wspoJime kaszfela-

nica (1883, drugie wyd. 1896), Genera Filip Hauman i ro-

dzi7ia Malczewskich (1888), Bartochowski (1889), Urywek ze

wspomnie nowogrodzkiego szlachcica (1894), Z dziejów

monej rodziny (1894).

W najnowszych czasach zaznaczyy si w powiecio-

pisarstwie naszem nastpujce nazwiska »najmodsz3^ch«:

Wadysaw Reymont, który ogosi kilka utworów,

j akoto : Pielgrzymka do Jasnej Góry, Tomek Baran, Spotka-

nie, Komedyantka, Fermenty — to duj^ talent artystyczny,

jeszcze wprawdzie pod wzgldem mj-li i pogldów niewyro-

bionj', ale okazujc^' swe plastj-czne uzdolnienie w kadym
niemal r>'sie, czy to kiedy kreli postaci, czy to kiedy maluje

krajobrazy, czy kiedy oddaje wstrznienia wewntrzne. Jzyk
czysty, st5'l jdrn)- i obrazowy s posusznem narzdziem

w jego rku.

Stefan eromski wyda dwa zbiorki Opowiada,

w któr>xh wicej da pozna talent publicysty, wadajcego

silnym, lubo zaniedbanym stylem, anieli powieciopisarza,

dcego do utworzenia dziea sztuki zharmonizowanego

w sobie. Oryginalno spostrzee, poczucie tragicznoci na-

daj jego utworom cech wybitn.

Wacaw Berent, autor dwu szkiców: Nauczyciel

i Fachowiec^ nie jest jeszcze panem jzyka i stylu; ale ttni

w nim ywo spóczucie psychologiczne, pozwalajc mu wy-

bornie malowa przejcia wewntrzne swoich bohaterów,'

akcentowa dobitnie chwile, bdce zwrotnemi punktami

w ich yciu, budzi w czytelniku .serdeczne zainteresowanie

si tymi, co wbrew swoim istotnym skonnociom i zdolno-

ciom, puszczaj si, z rozmaitych powodów, na drogi zaj
dla siebie niewaciwych.

18*
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Z pomidzy iicrdulUsfó-d* zasuguj na u\vag(;:

Alfred Konar (pseudonim), którego zbicSr szkiców,

krelonych adnie i z pewnej oryginalnej strony, p. t. Przed

lubem dotychczas najwiksz przedstawia warto; wiksze
bowiem powieci, jako to Bankruci, Siostry Malinowskie maj
due braki w kompozycyi, lubo trafnoci wielu rysów za-

obserwowanych niepodobna im odmówi. Jest take Konar
autorem kilku mniej szczliwych prób dramatycznych:

Brzydka, Bankmci, Gsienice, Figle A mora.

JÓZEF WaNIEWSKI (1858 f 1897), odznaczajcy si
dowcipem i werw satyryczn, wyda zbiorek krótkich nowel

p. t. Zygzaki {\^^()) oraz wierszowane Bajki ifraszki, a w cza-

sopismach duo pomieci zrcznie napisanych artykuów.

Jan Rutk< iwski, wj^borny stylista, lubujcy si w pes-

symistycznych paradoksach, ogosi dwa zbiorki nowel: Paj-
czyna, Testament Hopkinsa.

Leopold Meyet kreli z zamiowaniem ciche, tskne
zadumy, postaci zakochane w artyzmie, sceny przejte agodn
ironi, jak to wida z dwu tomików: Do nieznajomej, Licie.

Antoni Mieszkowski (pisujcy pod pseudonimem

A. J. Ska) zna dobrze wiat maomieszczaski, teatralny,

literacki i umie dowcipnie, stylem notatkowym, 'kreli dobrze

zaobserwowane sylwetki w swoich Xo7vellach (2 serye).

Ursyn (pseudonim), malarz i nowellista, w krótkich

nastrojowych obrazkach Xa palecie kilka adnych scenek

odmalowa.

JOZAFAT Nowiski, pracujcy od r. 1886 jako spra-

wozdawca i jako poeta, pisywa take nowelle, które zebrane

razem ogosi r. 1896 p. t. itnekra. Lubi temata drastyczne

i stosunki naprone; aeby je móg z powodzeniem malowa,
brak mu wyrobionego stylu: std zgrzyty i dysonanse, nie-

zawsze umylne, rani w jego szkicach.

Z pomidzy kobiet, które si na widowni powieciopi-

sarskiej na wierzch wybiy, naley najprzód umieci rozgo-

ne nazwisko Gabryeli nieKO-Zapolskiej, któr u nas

obwoano haaliwie pierwsz naturalistk, gdy napisaa sw
Malaszk (18S3). W gruncie rzeczy tyle tylko mona byo
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o tym utworze powiedzie, e przedmiot drastj-czny trakto-

waa autorka miao, lecz w sposób niewyrobiony; sceny ero-

tyczne za malowaa z upodobaniem i dosadnie. Obok szcze-

góów realistycznych byy tam stosunki i wyraenia licujce

raczej z sielank i melodramatem ni z naturalizmem. W pó-

niejszych utworach Zapolska bardzo rónorodne podejmo-

waa temata, i to w sposób nieraz cakiem odmienny od tego,

jaki w Malaszce poznalimy. S rzeczy wród jej szkiców,

które najszlachetniejszych i najczystszych dotykaj stosun-

ków; s inne, które drastycznoci przechodz wszystko, co

w naszej belletrystyce nowoczesnej si pojawio. Trudno je-

dnak nie doda, e w tym drugim rodzaju wietno jej

pióra, jdrno stylu, barwno obrazów jest nieporównanie

wiksza, anieli w obrazkach »cnotliw5-ch«. Imi jej zwizane

jest gównie z takiemi jaskrawemi utworami jak: Kaka Ka-

ryatyda (1887), Przedpiekle (i88g w Przegl. Tyg.J, Szmat

ycia (1893), Menaerya hidzka (1893), We krwi (1894),

Janka (1895), Zbiory drobniejszych szkiców wyszy pod na-

pisami: Akivarelle (1885), One (i8go), Fantazye i drobnostki

(1891).

Wielkim rozgosem i poczytnoci ciesz si powieci

Maryi Rodziewiczówny, mianowicie od chwih, kiedy jej

Dewajtis zosta na konkursie powieciowym nagrodzony

(1887). Odtd i dawniej napisane jej utwory zaczy by roz-

chwytywane, a nowe z upragnieniem oczekiwane. Jestto po-

wodzenie na wraeniu oparte wród ogóu o mao wyrobio-

nych pojciach estetycznych. Rodziewiczówna jeden tylko

charakter umie malowa t. j. czowieka energicznego, mia-

ego, zamknitego w sobie, ale do gbi uczuciowego. Prze-

rabiajc t posta najrozmaiciej, ubierajc j w szaty mskie

i eskie, gromadzc nawa awantur, piszc stylem ucinko-

wym, nerwowym, autorka zachwyca niezbyt wybrednych czy-

telników. Zdaniem mojem Dewajtis tylko i Szary proch (1880)

maj wysze znaczenie artystyczne; wród drobnych znajdzie

si niejedna rzecz adna; wiksze zazwyczaj niesmakiem przej-

muj. Oto spis: Straszny dziadiinw (1887), Kiat lotosu (1889),

Nowele (1890), Ona (t. r.), Bkitni (t. r.), Obrazki (1891),
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Hrywda (1892), ^liiiiiia 7<ilis (1893), A7^ fali (t. r.), Lr:v

w sieci {i^g), Z guszy (1S95), A^a wyiynach (t. r.), Jery-

ehofika (1896).

ESTEJ rozsawi równie konkurs powieciowy war-

szawski; jej Kartki z ycia kobiety (1888) byy na nim od-

znaczone i rzeczywicie zasugiway na to: prónia ycia do-

mów arystokratycznycli. niby dla zdrowia bawicych w Kai-

rze, zabawy i przygody, rozmowy i spory zabawne subtelnie

i dowcipnie zostay tu przedstawione. Ale póniejsze utwory

zgoa nie odpowiedziay oczekiwaniom, jakie ta pierwsza próba

obudzia. Dowcipu w nich nie brako, ale psychologii, prawdy
charakterów, odtworzenia stosunków realnych byo zbyt mao,
a niezdrowy erotyzm przenika je nawskró. I u Estei nie-

które mae obrazki adne byy i mie (Md/ testameiit i8gi);

ale wiksze powieci {/ja oceanem, W sieci pajczej 1891,

We czivoro, Fuga Bacha 1892, Mgawica 1896) nale do

rzeczy sensacyjnych tylko, bardzo jednak ma warto este-

tyczn posiadaj.

Marya z Mireckich Czarnowska (pseudonimy:

Szeliga, Jerzy Horwat) rozpocza swój zawód literacki w O-

pickunie doinowym, drukujc tam nazbyt rozwleke, ale nie-

pozbawione zalet myli i ywego stylu opowiadanie: Hrabina
Elodya (1872); bezporednio potem ogosia jeszcze rozwle-

klejsz, a wicej z ksiek i marze ni z obserwacyi wzit,
powie: W przeddzie, oraz krótsz: Dla ideau. Gdy je-

dnak równoczenie pojawiy si jej Pieni i piosenki, surowa

a zoliwa krytyka nietylko wytkna jej swawolne niektóre

pomysy, ale i charakter jej jako jednostki zaczepia. Przez

lat par pisaa jeszcze Mirecka pod dawnym pseudonimem Sze-

ligi, ale potem, odr. 1878, przybraa nowy: Jerzego Horwata,

i ogosia: Wykete dusze, Divór i dzvorck, Naaniella, Na
przebój. Walka o prawa kobiety z jednej, a z drugiej sofizmata

miosne s gównym tematem jej utworów powieciowych,

pozbawionych plastyki. Od lat wielu przewanie pracami pu-

blicystycznemi si zajmuje, mieszkajc w Par>'u.

Teresa Pramowska w powieci Nie w por (1870),

oraz w drobnych obrazkach, rozproszonych po czasopismach,
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zwraca si do rozmaitych sfer towarzyskich, spócziije ndzy,

opowiada o zawiedzionych uczuciach, czasami w sposób na-

turalny i prawdziwy, czasem patetycznie i wymuszenie. Jest

take autork pism dla dzieci, z których najwiesze, p. t.

Serce (1897), do najlepszych naley.

ZOP'IA KOWERSKA, zapatrzona na wzorj^ angielskie,

snuje opowiadania, nie tyle zalecajce si przymiotami arty-

stycznemi i pogbieniem psychologicznem, ile zacn tenden-

cy, uczuciami szlachetnemi, mylami rozumnemi. Pisze jzy-

kiem czystym i poprawnym. Rozgosu nabraa jej pikna

praca pedagogiczna: O wychowmtiu macierzyskiem. Z po-

midzy licznj^h jej powieci, z których nie wszystkie wj^szy

w ksikowych odbitkach, zaznaczam niektóre: Zwycistwo

Heleny, W Irlandyi, Z?iane dzieje, Rózia, Siostry, Irena,

Na suibie, Illuzya.

Aniela Milewska (f 1897) bez szczególnego talentu

pisarskiego, tworzya powieci krótkie, zawsze jak myl
spoeczn nacechowane, nie ubiegajc si ani o subtelno

rysunku, ani o gbsze psychologiczne rozpatrywanie stanów

duszy. Oto jej obrazki: Matka artysty. Garbusek, Studentka

{1896). Jest ona take autork utworów dramatycznych: Anna

(1873), Pan Wadysaw (1878), Zygmunt (t. r.).

Cecylia z Woowskich Gadkowska (pseudonim:

JuHan Morosz), zmara r. 1894, pozostawia jedn wiksz
powie zrcznem dyalogowaniem si odznaczajc p. t. N^a

sce?iie i za helisami, oraz duo obrazków i szkiców.

EXTERUS (pseudonim kobiety) wystpi z powieci Po

zdrowie (1896) tak dobrze w kompozj^cyi i w tonie utrzy-

man, jakby bya dzieem wprawnego ju autora, a tyle po-

siadajc wieoci, swobody w malowaniu osób, w prowa-

dzeniu rozmowy, e odrazu zwrócia na siebie uwag ogóu.

wiat fhrtujcy, z którego autorka zaczerpna materyau do opo-

wiadania swego, nie nastrcza sposobnoci do zajrzenia g-
biej w dusze i sprawy ludzkie; ale dowodem talentu jest, e
nawet z tego materyau potrafi Exterus wysnu rzecz wcale

nie banaln; a niektóre sceny, gdzie ywsze wybuchno uczu-

cie, wykonane dobrze, upowaniay do nadziei, e i w innych
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dziedzinach ycia zdoa sobie autorka dzielnie poradzi. Cz-
ciowo sprawdzio si to w obrazach Z zapadych kfów
(1896) i w nowelli Kiviat aloesu (1897).

Zofia Urbanowska, ywym wadajca stylem i gb-
sz obdarzona myl, ogosia kilka zajmujcych powieci

jako to: Znakomito, Cudzoziemiec, Wszechmocni. Bardzo

dobremi s jej opowiadania dla dzieci: Gucio zaczaroimiiy.

Ksiniczka, Atla^iyda i in.

Hajota lubi malowa uczucia namitne i sytuacye dra-

styczne, ale nie odznacza si ani trafnoci obserwacyi, ani

te dobr psychologi. Gówniejsze jej utwory s: Co ycic

dao, Bdne koo, Ich syn. Jak cie. Pisuje take wierszem.

Marya Paprocka (pseudonim: Znicz) przedwczenie

zgasa przez utonicie w rzece Styrze r. 1896, okazaa duo
talentu, cho niewyrobionego jeszcze w malowaniu sfer ary-

stokratycznych: Faszywe dwiki {i8g6), Umiech ycia (iScy);

w drobnych obrazkach poruszaa zagadnienia psychologiczne.

JÓZEFA SzEBEKO daa si pozna gównie dobrze na-

pisan powieci z ycia ludowego p. t. Syz)J.

Natalia Krzyanowska, deklamacyjna w stylu, po-

wierzchowna w malowaniu przej duchowych, pisze rozwlekle,

jak to wida z powieci: 79r£W prdy. Mimoza, Pasierby.

Pewn si wyraenia i niez obserwacy odznaczaj

si powieci WANDY Grot-Bczkowskiej, Z których wy-

mieniam: Nowclle i Obrazki, Bez woli. Co bdzie z naszego

chopca (1896).

W nowellistyce najwikszy talent okazaa OSTOJA (Jó-

zefa Sawicka). Jestto autorka nowel i obrazków przedewszyst-

kiem, w którj-ch uczucie gbokie, serdeczne tak silnie, w tak

zerodkowany stylowo sposób bywa przedstawione, e wrae-

nie na kadym niepowierzchownie sdzcym czowieku wy-

wrze musi. Smutn zazwyczaj dol ludzi, a szczególniej ko-

biet, przedstawia nasza nowellistka, lecz nie pochodzi to z ja-

kiego teoretycznego pessymizmu, tylko z wpatrzenia si

w ycie spóczesne okiem penem odczucia cierpie, bólów

i zawodów, jakie s naszym udziaem. Plastyka, w drobnych

zwaszcza miniaturowych scenacli ycia, odznacza talent Ostoi,
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której, jak dotychczas, kompozycya wikszych rozmiarów nie

jest jeszcze podwadn. Mamy dotd trzy zbiorki jej utworów.

Pierwszy wyszed w Petersburgu r. 1886 p. t. Szkice i obrazki,

drugi w Warszawie 1892 p. t. Powieci p'raivdziwc, trzeci

1893 równie w Warszawie p. t. No7vcle. Wiksza jej po-

wie p. t. Wychowanka (1895) pod wzgldem ustosunkowa-

nia czci do caoci, a wic pod wzgldem kompozycyi,

szwankuje.

O wiat zwierzcy potrcia za przykadem Dygasi-

skiego Wilhelmina Zyndram Kocialkowska. W zbiorku

jej obrazków p. n. W pócieniu (Warsz. 1885) znajduje si
historya psa » Kruczka « i konia »Wietrz3'ka«. S tu spostrze-

enia trafne i rysy znamienne, ale zaduo jest dowolnych

przypuszcze, zaduo autorskich kombinacyj i nadzwyczajno-

ci, aeby te obrazki mona byo postawi na równi z opo-

wiadaniami Dygasiskiego. Autorka patrzy na ulubione sobie

zwierzta zanadto sentymentalnie, aeby moga przedmiotowo

3xie ich zobrazowa. Inne jej opowiadania (Anielka, Wró-

cona yciu, Zgrany, Rozeszli si i t. p.) dotykaj pospolicie

ndzy fizyczno- moralnej, przedstawiaj bolesne, prz5^gnbia-

jce dzieje serc i umysów, starganych, zniszczonych, ze sa-

berai tylko iskierkami szlachetniejszych popdów. Rodzajem

tematu i sposobem obrobienia przypominaj najwicej obrazki

Orzeszkowej Z rónych sfer ; ale brak im miaoci rysów

i W3^szego talentu sowa; w robocie zna pewne wymusze-

nie. Kocialkowska jest take autork kilku dobrych szkiców

krytycznych: o Bret- Hartem, o naszj^ch nowellistach, o Syro-

komli, a zwaszcza o Ignacym Chodce (w Ateneum 1884)

i Dickensie (przy tomaczeniu jego powieci: Dawid Cop-

perfield).

Cecylia Walewska w dwu zbiorkach nowel swoich:

Z paradoksów ycia (1893) i Podsuchane (1897) zajmuje si

przewanie rozbiorem niezwykych stanów duchowych, wiel-

kiej nerwowoci, pessymizmu, skutków choroby na umys.

Powszednich, codziennych stosunków ycia kreli nie lubi.

Teodor Lemianowicz (pseudonim kobiety) da si
dotychczas pozna z jednej tylko powiastki p. t. Jedynaczka
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(1895). wiadczcej o dobrym zasobie obserwacji jcia mao-
miasteczkowego, o przetrawieniu tych obserwacyj i o uoe-
niu z nich obrazka, przynoszcego nam jeden przynajmniej

wieT^ okaz 5xia htdzkiego w osobie modej kobiety, nie-

zbyt uksztaconej, ale instynktownie odczuwajcej wstrt do

bota pospolitoci, buntujcej si przeciw tenui, co w jej oto-

czeniu przyjmuje si lekkiem sercem, jako rzecz zwyk.
Helena Ceysinger pisze gównie w kierunku psy-

chologicznym; myli ma sporo, pióro do wyrobione, jzyk
poprawn}'. Znany jest zbiorek obejmujcy dwa zarysy: Zr

znalezionych kartek i Maniak (1894). Otrzymaa nagrod za

dramat osnuty na tle dziejów Dalmacyi p. t. Zivalcze7ii.

Marya Komornicka, wydajc w r. 1894 swoje Szkice,

wyrazia niezadowolenie z dotychczasowej formy powiecio-

wej zapowiadaa ukazanie si wieej, szerokiej, obejmujcej

szerokie widnokrgi. We wasnych jej utworach ukazuj si

histeryczki i histerycy z nadmiernie pobudzonym systemem

nerwowym, z wyolbrzymion wraliwoci, niezdolni do czyim,

pogreni w apatyi lub wybuchajcy na chwil dz gorcz-

kowej dziaalnoci. Jako talent frazeologiczny zaznaczya si

moda autorka odrazu. W póniejszych jej pismach, mianowi-

cie w wydanych spoinie z pp. Nakowskim i Hirszbandem

Forpocztach (1895), rozwoju i udoskonalenia nie dostrzegamy.

Niepodobna mi tu wylicza wszystkich, którzy bawi nas

i ucz powieciami; najkrótsza ich charakterystyka rozszerzy-

aby znacznie rozmiary obecnego zarysu; poprzesta wic musz
na goosownem zanotowaniu niektórj-ch jeszcze nazwisk i ty-

tuów. Z pomidzy kobiet zacz)' pisa w tym okresie: Zu-

zanna Zajczkowska czyli Zuzula (» Sieroce drogi*); Marya

Napieralska (Simara f 1896); Marya Milkuszyc (» Zaktek

rodzinny, » Przemysowcy*, »Dziadowie i wnuki*), Jarnnin-

dó-ivna (»Bkitna róa«), Marya opuszaska (»Na zotym

szlaku«). Z pomidzy mczyzn: Józef Ciechoski (»Patry-

cyu.sz« 1870, »A1-Hakim«, »Ostatnia ofiara« 1872, »Za wró-

ba« 1873), Sylweryusz Kondrato-mcz (» Pierwsze kroki <,

*Bez woli< 1895); Kazimierz Niemirowski (pseudonim: Ra-
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mestan: » Gniew boy« i iu.); Napoleon Rouha (»Stryjowa

spucizna« 1896), Kazimierz Laskowski (» Zroli z ziemi«).

Przechodz do tych powieciopisarzj', z modszego po-

kolenia, których gówn, a niekiedy i wyczn nawet aren

jest Galicya,

Na pierwszem tu miejscu, pod wzgldem talentu, nie

waham si umieci najznakomitszego naszego humorysty,

Jana Lama (f 1886). Pierwszestwo to pozyska sobie ten

par excellence dowcipny pisarz swoj nieporównan zdolno-

ci do chwytania wszystkich stosunków ze strony miesznej

i znakomit umiejtnoci przedstawiania tej strony na swój

wasny sposób tak, e nawet najmniej do umiechu usposo-

bieni nie mog si od niego powstrzyma. Mówi wyranie

unec/iJi; a nie miechu, gdy jakkolwiek i Lam nie gardzi

konceptami rubasznymi i trywialnymi, uywa ich przecie

oszczdnie. Komizm jego nie wynika pospolicie, ani z przy-

padkowego pooenia osób zapltanych we wasne sieci, ani

z gry sów, ale z gbi wewntrznej samych dziaaczy: z ich

usposobienia, przyzwyczaje, sposobów czucia i mylenia. Ten,

ktoby nie mia w sobie tego chochlika ironii i szyderstwa,

jaki nie tylko goci, ale zdaje si staym by mieszkacem
umysu Lama, w postaciach przeze wyprowadzonych na wi-

downi dostrzegby tylko ludzi pospolitych, jakich w j-ciu

codzie si napotyka, moeby si nad nimi litowa, moeby
ich nawet powaa; ale gdy ich zobaczy przez pryzmat Lama,

doznaje takiego uczucia wyszoci, e mie jakie drgnienia

na ustach jego si zjawiaj. Pochodzi to oczywicie std, e
komizm, wystawiony przez Lama, cile czy ze sob sam
sytuacy i sposób, w jaki o niej si mówi; gd3'by t sam
sytuacy skreli kto inny, moeby nasze muskuy z^^goma-

tyczne nie poruszy}- si. City dowcip, szyderstwo, posunite

niekiedy do cynizmu, ironia umiejtnie utrzymywana przez

dugi przecig czasu, przybrana powaga w opowiadaniu naj-

pospolitszych wypadków, styl urzdowy, zoliwie przez au-

tora do swoich celów zastosowany, nie wydayby tych prze-

licznych utworów, jakie Lam utworzy, gdyby w jego duszy

nie byo jeszcze jednego pierwiastku, którj' wszystkie poprze-
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dnie przenika, cho gboko si kryje. Pierwiastkiem tym,

którego zwykli czytelnicy nie domylaj si moe, jest g-
bokie, rzewne uczucie, trzymane przez autora na wodzy,

a skutkiem cigej walki dziennikarskiej zgorzkniae i przy-

tumione, które jednak niekiedy wydobywa si na wierzcli

i swojem agodnera dziaaniem mniej przj^kremi robi te ciosy,

jakie zadao szyderstwo; godzi nas ono z autorem, bo wi-

dzimy, e nie tylko zoliwy dyabeek ma jego sympaty, ale

i to take, co ludzi ze sob czy, co ich skupia, co ich do

spólnej pracy zachca; pojmujemj^ e jego ironia jest uspra-

wiedliwiona zachowaniem si ludzi wzgldem serc czuj^ch,

e autor nie tylko si mieje, ale i boleje nad ludzkoci

i nad swojem spoeczestwem.

Zakres spraw, których ostrzem swego dowcipu dotyka

Lam, jest bardzo obszerny; mao si on zajmowa powszed-

niemi i powszechno-ludzkiemi wadami i uomnociami, jak

inni jowialici i humor>'ci nasi (Zbigniew, Wilczyski, Prus,

Jordan), lecz majc mono wytykania t)xh zdronoci, ja-

kie w powoanej do ycia autonomicznego Galicyi powstay,

pod wpywem nowo utworzonej sytuac3'i, przeniós satyr na

pole politj^czne i obfite z niego zebra niwo. Przeciwnik po-

lityki » utylitarnej*, a wystpujcy w imi »zasad«, bra prze-

dewszystkieni na oko figury ofic)'alne, a nastpnie »Staczy-

ków«; nie pomija adnej sposobnoci, by pochwyci ich

miesznoci, albo wskaza niedorzeczne lub nawet zgubne

(zdaniem jego) czyny i zamiary. I swemu jednak obozowi nie

darowa. Cho z gruntu demokrata, cho w wyszydzaniu ary-

stokracyi chwyta si nieraz rodków niewaciwych, nie po-

mija wszake milczeniem bdów demokracyi, nie ubiega si

o atw popularno, jakimibd rodkami; ale mówi po

swojemu prawd. Lubo n. p. przeciwko » stranikom poar-

nym'< od uczu namitn3xh, t. j. Staczykom, wystpowa
niejednokrotnie, i to bardzo ostro; nie waha si wystawi

epizodu z r. 1863, rzucajcego nader niekorzystne wiato na

ruch gorczkowy (Koroftiarz w Galicyi). Zreszt, caa dzia-

alno autonomiczna, zarówno pod wzgldem administracyi,

sdownictwa, jak szkolnictwa i dziennikarstwa, zarówno sa-



— 285 -

niorzd prowincyonalny jak gminny, dostarczyy mu bardzo

miaych i trafnycli rysów do nakrelenia spóczesnej sytua-

cyi w Galicyi. Pod tym wzgldem jego pociski nie b^^y

lepe, co moe powiadczy ta okoliczno, e i przedstawiciele

przeciwnego obozu nie aowali w pamflecie dramatycznym

» Nasza autonomia« bardzo podobnych barw do odmalowania

stosunków galicyjskich.

Lam pisa najprzód rapsody historyczne wierszem, po-

tem wydawa satyryczn Latarnie, nastpnie co tydzie kre-

li, z pocztku w Gazecie narodowej, a dalej w Dziemiikit

polskim, swoje wietne kroniki (zebrane razem 1874). Pierw-

szym i zarazem najudatniejszym utworem jego powieciow)'m

bya Panna Emilia (i86q), przezwana w drugiem wydaniu:

Wielki wiat Capoimc, gdzie nakreli przepyszn figur cze-

cha Precliczka, który zmienia i przekonania i pisowni na-

zwiska stosownie do tego, jaki wiatr w wiecie politycznym

zawieje, i gdzie odrysowa pooenie Galicyi przed samym
1866 rokiem. Drug z kolei powieci, pod wzgldem ukadu
mniej zadawalajc, by Koroniarz vo Galicyi (1870). Naj-

obszerniejsz i najwikszy zakres stosunków spoecznych

obejmujc caoci s Gto7vy do pozoty (1873, 3 tomy).

Najmniej ze wszystkich udatn, zarówno ze wzgldu na skre-

lone charaktery, jak na kompozycy artystyczn, s Idealici

(1876, 2 tomy). Ostatni, obrazujc stosunki monarchii au-

stryackiej wogóle, a Galicyi w szczególnoci, pod nazwami

Chaocyi, Milicyi, Wilkowa i t. d.— S2^ Dziwne karyery {1880,

2 tomy). Prócz tego pisa Lam drobniejsze powiastki i obra-

zki, z pomidzy których humorem odznaczaj si S^uaty iia

Rusi, a wdzikiem pomysu — ona ze niegu; zebrane ra-

zem maj napis: Rozmaitoci i p07viastki {2-g\& wyiamo. 1880)

i Hiimoreski. Zbiorowe wydanie »Pism Lama« wyszo we
Lwowie w 5-ciu tomach 1887.

Wielk wieoci pomysów, przejciem si spócze-

snymi kierunkami ycia, niepospolitym dowcipem i werw
opowiadania odznacza si MiCHA BAUCKI (Elpidon). Z po-

cztku swego zawodu uprawia poezy; oprócz wielu wierszy

lirycznych, napisa take par wikszych poematów: Ziemo-
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7vii (1861), Cicha mio (1861), Brz cJiaty (1863); zwróci

si nastpnie do powieci, biorc pod uwag najwiesze

objawy ycia politycznego: Przebudzeni {i'6b), Modzi i sta-

rzy (1866), ycie wród ruin (1872), religijnego: Siostrzenica

ksidza proboszcza (1873, gdzie przeciwstawia bigoterj i mo-

dnemu rezonowaniu religijnemu prostot wiary starego poko-

lenia kapanów naszych), a wreszcie spoecznego i towarzy-

skiego, tym dziaem zajmujc si naturalnie najczciej i naj-

wicej. Porusza tedy kwesty ydowsk, zdajc si przypisy-

wa win dzisiejszego nieporozumienia raczej chrzecijanom,

ni izraelitom (ydówka 1871); kwesty idealizmu i pozyty-

wizmu przez przeciwstawienie artystycznych upodoba za-

cnych, ale nieogldnych marzycieli z tward prac i rachun-

kiem ludzi praktycznych, przemysem zajtych (O kawa
ziemi 1882); kwesty cechów i wolnego wykonywania rze-

miosa (Byle 7vyej 1876); kwesty arystokracyi i demokra-

cyi, tudzie zepsucia dziennikarstwa (Z obozu do obozu 1874);

wreszcie rozmaite powikania ze stosunku rónych warstw

spoecznych do siebie wynikajce: Byszczce ndze, Taje-

mnice Krakowa (obie z r. 1870), Biay -murzyn (1876), Za

winy niepopelnione, 2^0.000, Cae ycie gupi, Pan burmistrz

z Pipidówki, Wi i Dziunia. Utwory te i inne, pomniejsze

(Romans bez mioci i mio bez romansu, Ksika pami-
tek. Typy i obrazki krakowskie, oraz zebrane w 4 tomach:

Noweie i Obrazki Warsz., 188,5), zajmuj ywoci opowia-

dania, zrcznem zazwyczaj nagromadzeniem wypadków, a za-

tem ruchliwoci akcyi; ale zato charaktery w nich s zale-

dwie szkicowane, obrobienie jest popieszne, a w niektórych

utworach nawet styl wielce zaniedbany. Rozpow\szechnienie

atoli zdrowych poj wród spoeczestwa uyteczniejszem

jest niewtpliwie od tworzenia cacek artystycznych. Baucki

patrzy jasno, bez kracowych uprzedze na sprawy kraju;

nie paa nienawici do adnej warstwy narodu, ani te nie

uwielbia bezkrytycznie którejkolwiek z nich. Lubo jest szcze-

rym demokrat, nie maluje klas uprzywilejowanych wycznie

czarno, z zalepion wzgldem nich niechci; a miujc klasy

upoledzone, bronic ich interesów, nie myli bynajmniej
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ukrywa ich wad i zdronoci. Liczc si z warunkami, wród
których yjemy, nie pragnie zniesienia instytucyj religijnych,

ale daby, aeby zamiast fanatyków ultramontanów znajdo-

wali si ksia, coby nie przywizywali zbyt wielkiej wagi

do obrzdów, coby odradzali dalekie a bezpoyteczne piel-

grzymki, cob}^ nie piorunujc na Darwinów i Comte'ów, wgl-
dali w yciowe potrzeby ludu. Zasada zgodnoci czynów ze

sowem, posugiwania si jed5mie rodkami moralnymi dla

przeprowadzenia celu, uduchowienia zabiegów okoo strony

materyalnej ycia pielgnowaniem umysowych jego czynni-

ków — oto myli naczelne, przeprowadzane w akcyi licznych

powieci Bauckiego.

Byoby jednake wysok niesprawiedliwoci wzgldem
talentu tego pisarza, gdybymy w tendencyi jedynie szukali

pobudek uznania dla jego dziaalnoci. I artyzm Bauckiego

posiada wybitne zalety. Subtelnj^m psychologiem on nie

jest — to prawda; ale jest wybornym obserwatorem; a wia-

domo, e dobra obserwacya, podstawa realistycznego powie-

ciopisarstwa, niejednokrotnie zastpuje skutecznie analiz

psychologiczn; zestawienie naleycie zaobserwowanych fa-

któw daje obraz zrozumiay dla zwykego czytelnika, a pou-

czajcy dla tych, co rozbiera wszystko lubi. Stdto mae
obrazki Bauckiego s moe najudatniejszymi z jego utwo-

rów; std rysunek postaci zazwyczaj nic nie pozostawia do

yczenia. Jest on prócz tego doskonaym opowiadaczem; nar-

racya jego prawie nigdy nie jest nuca; a jakkolwiek zacho-

wa w niej wiele z przyzwyczaje dawniejszej szkoy; jakkol-

wiek przedmiotowo twórcza nie staa si maksym jego ar-

tyzmu, to przecie szcztkowe te objawy nie maj ju tu

znaczenia dominujcego. Sia dramatyczna w ukadzie sytua-

cyj oraz city dowcip pozwalaj autorowi nada swym opo-

wieciom t rozmaito i ywo, która pozyskuje sobie i pod-

bija czytelników.

Baucki pisa nadto i dla teatru, gdzie zuytkowa swoj

werw i dowcip, krelc grubo komiczne postaci znakomitoci

maomiasteczkowych (Radcy pana Radcy 1867, Pracowicipró-

niacy 187 i), wymiewajc próno zbogaconych mies7xzuchów
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pacy kobiet (Etnancypowane 1873), malujc pnSniacze y-
cie modego pokolenia z niby arystokratycznych rodzin (Mlo-

dziei pozacana 1876), przedstawiajc ozibienie stosunków

rodzinnych (Krewniacy 1879), drwic z udanej dbaoci o do-

bro ludu (Koniedye z owiat), wystawiajc brak wyrobio-

nego zdania wród szlachty, która wymyla na arystokracy,

ale jest niezmiernie czu na jej umiech, choby kamany,
i gotowa pój w yciu bezmylnie za wskazówk dan przez

t sfer (Ssiedzi), dotykajc wreszcie rónych drobnych

miesznoci (Dom otwary 1883, Grube ryby, Pikna tona.

Niewolnice z Pipidówki). Wszystkie te utwory, z wyjtkiem

Emancypowanych i SsiadÓ7Vy maj raczej cech}' fars, ni
komedyj: akcya jest niezmiernie ruchliwa, ale nie zawsze umo-

tywowana, czsto nieprawdopodobna; charaktery s w karj'-

katurze przedstawiane; gonienie za trywialnj-mi efektami, za

tustymi konceptami, zbyt race. miech, obudzony przez

nie, jest silny, rubaszny, gwatowny, ale chwilowy tylko; po

bliszym nam3'le, doznaje si pewnego niesmaku. Postaci

dodatnie s sztywne, ogólnikowe, kaznodziejskie, nie maj
ycia; s poprostu wymysem autora, który chcia wypowie-

dzie mora. Bdcobd, komedye Bauckiego wywouj
miech szczery i zdrowy, dajc)' chwil wytchnienia umysom
znuonym i przygnbionym. Wprowadziy one do teatru

kilka charakterów wieych, których dawniejsza komedya

nie znaa, gdy wytworzyy si one wród stosunków naj-

nowszych.

Równ, a moe nawet i wiksz ywo stylu, ni Ba-

ucki, iskrzcy si dowcip, dar nader trafnej obserwacyi i ty

umiejtno zaciekawiania, która kae doczj^tywa utwór}

do koca, cho czasami czytanie to nie jest wolne od nie-

przyjemnego tu i owdzie ziewnicia, — posiada take W.\-
DYSAW Sabowski (Woody Skiba f 1888), który, tak .samo

jak wielu, zacz od wierszy (Ziarna i plewy 1860, Pan
Edward 1869, poemat, Siedem grzechón' gld7vnyc/i), ale nie-

bawem odda si powieiopisarstwu, najprzód na ma skal,

nadsyajc duo powiastek i dykteryjek do Magazynu mód. Ty-
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godnika mód, Pszczoy, Kóka domo7i)Cgo i Opiekuna domo-

wego, mianowicie od roku 1866 do 1868; a nastpnie, obra-

biajc i szersze temata, w któr}xh gównie chodzi mu o skre-

lenie zajmujcej przygód}-, komicznej sytuacyi, dowcipnego

znalezienia si bohatera lub bohaterki, — sow^em uywa
wszystkich znakomitych rodków pisarskich do przeprowa-

dzenia bahego, a przynajmniej mao znaczcego celu. Rysu-

nek charakterów jest wogóle bardzo zaniedbany; autor z je-

dnej tylko strony, potrzebnej mu do opowiadania, portretuje

ludzi, czciej ich jeszcze moe, ni Baucki, w kar3-katurze

przedstawiajc; jest to opowiadacz wypadków, nie za malarz

charakterów. Zarówno mniejsze rozmiarem: Pier7vsza pacyenka

{1866), Kwiat z Sumatry (1868), Kanarki {\^b^), Za miesic

{1869), Pa?i ]Valery (1869), Bucik (187 1), Nieszczliwa

(1874J, jak i wiksze: Rodzina Orskich (1869), Po niezoczasie

{1869), Pod jednym dachem (187 1), Krte drogi {iS"] \), In-

trygant (1876), Na paryskim bruku (1882), temi samemi od-

znaczaj si cechami. Co wicej — autor si nawet powta-

rza: lubi niezmiernie wystawia ludzi, którzy zrobili, jak si

zdaje, zakad przecignicia si w przj-miocie, bdcym syno-

nimem pewnego domowego zwierzcia, o którem bajeczki

czsto wspominaj; stwarza ich zazwyczaj do pary i wypro-

wadza w kilku powieciach. — Trzewo myli, zupeny

rozbrat nie tylko z sentymentalnoci, ale naw^et z uczucio-

w^oci wogóle, lekkie traktowanie wszystkiego, a szczególnie

mioci, bardzo pomagaj autorowi w dowcipie, ale nie mog
mu zjedna serc. Wybieranie idyotów, maniaków, oszustów

za gówne postaci, chocia nie moe by bezwzgldnie za

ze uwaane, nie równowayo si przecie u Sabowskiego

odpowiednimi ywioami dodatniemi i razio, wskutek tego,

nasze estet\'czne poczucie. Podniolejszym nastrojem, gorc
uczuciowoci i polotem poetyckim dodatnio wyrónia si

ostatnia powie Sabowskiego: Nad poziomy (1887). — Sa-

bowski dowiadcza take pióra swego w utworach drama-

tj^cznych (Divie, Pómiliona, Przestroga cioci Zosi). Znany

ju nam dowcip autora, a zatem i znakomita umiejtno pro-

wadzenia rozmowy, ywo akcj-i, styl pikny: oto zalety

ZRTS LIT. POIS. IQ
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gówne tych utworów, które w rysunku charakterów pod

wzgldem tylko zewntrznym zadowoli potrafi, psychicznie

s pytkie, a niekiedy nawet chybione: bohaterem PóbiiilioiKi

jest hrabia jkaa, najpocieszniejsze wygaszajcy zdania; ta-

kie motywy zaliczy naley niewtpliwie do dziedziny niszej

komiki.

Nie mniej od Sabowskiego znakomit zdolnoci opo-

wiadania celuje Wadysaw oziski, brat przedwczenie

zmarego Walerego. Zrczno w przeprowadzeniu pomysów,

ywo akcyi, upodobanie do awantur i osobistoci ekscen-

trycznych, dowcip salonowy, odznaczay ju pierwsze jego

wiksze powieci, wzite z czasów i obyczajów obecnych (Za

7viatein 1866, Czarne godziny 1869, Hazardy 1870, Hiso-

rya siwego wosa 1871) i przypominay manier francusk.

Równoczenie uprawia on powie historyczn, z pocztku

równie sposobem francuskich powieciopisarzów, zwracajc

o wiele pilniejsz uwag na zaciekawienie czytelnika, na roz-

snucie szerokiej kanwy zdarze, anieli na staranny rysunek

charakterów. Takiemi powieciami byy: Pierwsi Galicyanic

(1867), Lfgionisia (1870). Gbsze studya, których dowody

zoy w piknie, pod wzgldem stylowym, opracowanych

rozprawach: Z estetyki i ycia, Galiciana, O a7varzystwie

ki)07vskieni przy schyku XVIII stulecia {ws7.yst\i\Q z r. 1872),^

naprowadziy go na inn nieco drog, natchny go myl
napisania szeregu powieci, malujcych pewne warstwy spo-

eczestwa polskiego z drugiej poowy XVIII wieku; pier-

wotne usposobienie autora wyrazio si w tem, e za to opo-

wiada swoich wybra jedn z cech owego wieku, najmniej

dotychczas w powieciopisarstwie naszem uwzgldnion, a mia-

nowicie jego awanturniczo. W ten sposób powstay Opo-

wiadania Imci Pana Wita Nariuoja, rotmistrza konnej

g7vardyi koronnej (r. 1874), skadajce si z czterech szkiców:

w Dwunastym gociu opowiada o zwykym u nas natenczas

rabunku ludzi przez werbowników pruskich; Przygody rc Ra-

domiu maloway ndzny stan tak zwanego autoramentu cu-

dzoziemskiego; w Zapatan kreli autor napó mistyczne, na-

pó szalbierskie objawy w czasach, kiedy .synli St. Germain,
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Cagliostro i t. d. Jednem z dalszych opowiada Narwoja mia
by take Skarb Wataki (1875), ale autor uzna, e tre
jego zbyt bya obfita i skomplikowana, aeby w skromnej

opowieci rotmistrza pomieci si moga; poj j wic
obszerniej i nakreli obraz rozbójnictwa kresowego, awantur-

niczych przygód, handlu duszami i tym podobnych objawów,

które w zrczny sposób umia ze sob powiza, jakkolwiek

nie stworzy nic tak znakomitego, eby mona byo porówna
go z Rzewuskim i Kaczkowskim, jak to niektórzy przj-jaciele

jego zrobi usiowali. Charaktery s tu dobrze nakrelone,

ale szkicowe; kompozycya, z pocztku swobodnie si rozwi-

jajca, wika si nastpnie, tak, e druga cz utworu nie

ma tej spójnoci i tego zaokrglenia, co pierwsza. Od czasu

wydania tej powieci oziski umilk nadugo, pochonity

zapewne redakcy Gazety Livo7Vskicj i wychodzcego przy

niej Przc7vodnika ?iaukowego i literackiego. Dopiero w r. 1883

nanowo wróci do Narwojowych powieci, ogaszajc Pcty-

horca. Jest to zrcznie opowiedziana anegdota o p. Kryszpi-

nie wasnego herbu, towarzyszu powanego znaku, którj'-,

spiwszy si, zosta jako umary zabrany przez czenika orty-

skiego, setnego tchórza, co fulminowa w swoim raptularzu

na stolnika litewskiego i jego Najj. aliantk, a sprzyja kon-

federacyi barskiej. Nastraszony, odda sw pikn córk Mar-

cybell wygadanemu petyhorcowi. Z póniejszych obrazków

odznacza si piknoci Madonna Bjisowiska. W ostatnich

czasach zwróci si oziski cakiem do historyi i archeolo-

gii i ogosi kilka cennych monografij: Zotnict%vo hvowskie

w daitmych unckach (1889), Patrycyat i mieszczst7vo hvo7v-

skie 70 XVI i XVII wieku (1892) i in. Styl w rozprawach

literackich czsto bj^wa manierowany na wzór francuski

zmienia si niekiedy na niesmaczn, makaroniczn gwar,

jak si mona przekona z jego szkicu o Chdowskiej, 1885.

Sewer (Ignacy Maciejowski) da si okoo r. 1875 po-

zna w dwu rónych rodzajach literackich, których nastpnie

prawie zupenie zaniecha. Jako ciekawy podrónik, bystry

i dowcipny spostrzegacz wyzyska pobyt swój w Anglii, na-

pisawszy ywe, iskrzce si dowcipem Szkice z ^Inglii (po-

19*
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cztkowo i czciowo ogoszone w Tygodniu lwowskim

1875 r-' osobno za i w caoci w Warszawie 1882 r.). Jako

zrczny dyalektyk, znawca serca, wystpi z dramatem Pojf-

dynek szlachetnych, który na konkursie dramatycznym war-

szawskim nagrod by odznaczony. Póniej próbowa jeszcze

szczcia w komedyi Zabiegi, Marszalek poi^iaoiiy, w dra-

macie Marcin Luba, ale z niezbyt wielkiem powodzeniem;

natomiast przerzuci si do nowelli i powieci, krelc z po-

cztku nieudatne próby, jak Wydziedziczone (1876), w któ-

rych obok trafnych i dowcipnych scen byy rzeczy w starym

melodramatycznym stylu krelone, albo opowiadanie: Na po-

bojouHsku (1877), gdzie s pikne frazesy zamiast obrazów.

Bratnie dusze (1881) najwicej przypominaj Szkice z Anglii.

Tj czasem zmys jego obserwacyjna', rozejrzawszy si po oto-

czeniu, potrafi wydoby z bólów i cierpie spoecznych,

mianowicie wród klas upoledzonych, wtek do wzruszaj-

cych lub nauczajcych nowelli. Takimi byy mianowicie

obrazki z ycia ludowego: Przybdy (1881), Franek Walczak,

O wit ziemi, Wiejska zalotnica, 1Viosna — i z ydow-
skiego: Dola. W kompozycyach na wiksz skal brak bj-o

Sewerowi artystycznego umiaru, a prócz tego i rozbiory psy-

chologiczne czsto mu si nie udaway. Stara si on pochwy-

ci sposób przedmiotowego opowiadania, ale widocznie dugo
nie by zupenie pewnym drogi, któr mia obra w kunszto-

wnem obrobieniu wtku. W tych wikszych utworach zaj-

muj te gównie podnoszone przez autora zagadnienia spo-

eczne, jak w Walce o byt kwestya utrzymania si wikszych

gospodarstw, w Zyzmie (1884) kwestya ydowska w Galicyi,

]V sowach i czynach stosunki autonomiczne w Galicyi,

w Dzielmy kobiecie kwestya samoistnoci artyst}-. Najwiksz,

jak dotychczas, kompozycy Sewera jest 3-tomow^a powie
Nafta (1894), interesujca i ze wzgldu na temat i ze wzgldu

na obrobienie. Jzyk i styl nie zawsze posiadaj t jdrno
i dowcip, co w Szkicach z Anglii; rozmowy czsto s mao
znaczce. Najnowszym, adnie i ze znajomoci rzeczy pisa-

nym utworem jest: U phgu sztuki (1897). Sewer to bd-
cobd talent niepowszedni, ma silne poczucie pikna, duo
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humoru serdecznego a pogodnego, atwo ujmujcego opo-

wiadania.

Powieci Marzyciele (Lwów 1880) rozsawi si JÓZEF

ROGOSZ (f 1896), znany dawniej jako publicysta lwowski,

który przez lat par od r. i86g redagowa Dziennik polski

i kierowa czasopismem literackiem p. n. Tydzie (zaoonem
w r. 1874). Z pocztku pisywa poezye: Olga (1861), Z pola

i z obozu (1869), nastpnie rónorodne artykuy publicy-

styczne: Niby arty, niby prawdy (1869), Studya o sztuce

w Polsce, Wspomnienia z Wloc/i (1876) — i pod tj^m wzgl-

dem zwróci na 'siebie uwag dwutomow ksik p. n. C//o-

roby Galicyi (1876— 1878). Równoczenie zacz pisa po-

wieci (Wojewodzie 1872, Tak by umsialo 1876); ale tu nie

mia zrazu powodzenia; w charakterach brak byo wie-

oci, w rysunku wyrazistoci i siy, w kompozycyi spójno-

ci. Dopiero powieci: Pokuta, Zama7ie serca, a zwaszcza

Marzyciele, gdzie s zobrazowane dzieje spoeczestwa gali-

cyjskiego pomidzy rokiem 1833 a 1846, naday autorowi

rozgos nie tuzinkowego pisarza, który jednake nie w arty-

stycznem odtwarzaniu charakterów, nie w cisem przestrze-

ganiu cech rzeczywistoci, ale raczej w nagromadzeniu powi-

ka rónorodnych, lub te w obrazowaniu zajmujcych z ja-

kiegokolwiek wzgldu sytuacyj widzi cel swojej twórczoci.

cile biorc, by on powieciopisarzem dobrze ju dzisiaj

podstarzaego okresu i jako twórca niewiele wniós do skarb-

nicy artyzmu. Wybierajc atoli temata ciekawe i wane, jak

w Marzycielach, oraz w póniejszych: Zdrajca, Alotory ycia,

znajdowa i znajduje chtnych czytelników. Korzystajc z tego

askawego usposobienia ogóu, wydawa dawniej napisane opo-

wiadania, jak n. p. Ostatni szaraczek (napisany r. 1879, wy-

drukowany 1884 we Lwowie), w których nawet tych szer-

szych tematów niema, a nagromadzone awantury przedsta-

wione s bezbarwnie. Od 1885 r. odda si Rogosz publicy-

styce nanowo, ale nie zaprzesta powieci, jak tego dowodz
Kalejdoskop, Karyero7vicz, Grabarze i wiele innych.

Kazimierz Chdowski (Ignotus) rozpocz dziaal-

no swoje pisarsk od szkiców historycznych p. n. Zygmunt



- 294

Korybut (1864), /J)y(k w l'nlsci\ nasLv])nie zainiL-i-/,:il zasto-

sowa dar\vini/.!ii do liisloryografii: SHa w liislcryi (imi'i),

potem próbowa sil w powieci, równie jak Sabowski, Lozi-
vski i Rogosz na nagromadzeniu ciekawych przygód j zasa

dzajc; nie posiada atoli icli talentu opowiadawczego, artyzm

jest przeze nadzwyczaj zaniedbaiu'; ]>owieci jego waciwie
gawdami nazwa-by mona byo, ,i;(l_\by si znaczenie gawdy
rozszerz3'o poza szczupi>- zakres szlacheckiego ywota. Cha-

raktery wogóle niewybitne, najczciej szkicowane tylko. Naj-

bardziej znane jego powieci s: Sknip7//v (\'f>- \), /'J/// (iSj 2),

zbiór kilku przygcnl miosnych, /'o 11Her dn klrbka (i(S72),

historya kr^-minalna bardzo niezrcznie ojiowiedziana. .Szkice

jego podrónicze: W^ocliy (i''^;^), -///i' (i^7'»t, tudzie roz-

prawki artystyczno-obyczajowe lO ka rylca1 11 rzr, ' > paszkiilu.

Sztuka wspólczc.sihi i jej kicniiikk f ) ('/ir/v/r' n i inne), po-

mieszczane w Przrgldz/r polski/// i w /'/:.r:ood/i/k2i iianko-

7cy;// i literacki///, odznaczaj si lekkoci stylu i trafnemi

.spostrzeeniami. Najwicej talentu okaza w satyrze spoecz-

nej. Ju w Albu///ie fotografiez}ie//i (1870— 1871) i Sylwet-

kacJi spolecz/iych (1876), odtworzy kilka typowych postaci

z ycia galicyjskiego, ale szczególniej w Ziiuereiedle gupstwu

(1877) obj bardzo szerok dziedzin objawów jego, podda-

jc je ostrej, dowcipnej, a zazwyczaj susznej chocie. Prze-

wodni mj-l tego dalekiego od doskonaoci, ale zawsze nie-

pospolitego utworu jest wykazanie niedorzecznoci doktry-

nerstwa zarówno zachowawczego, jak postpowego, we wszyst-

kich stanach i zawodach. Jako lekarstwo na te niedorzeczno-

ci przedstawia autor dowiadczenie oraz zahartowanie ducha.

Obraz spoeczestwa w^ Ziiuereiedle ghipstiva jest rzeczywicie

jednostronny, lecz wynikao to z samego tematu. Równocze-

nie Chdowski zwróci si znowu do liistoiyi 1 KiuUn-aui

Bona, 1876) i publicystyki, umieszczajc rozprawy swoje

w warszawskiem Ate/ien/// (Zajeii Galieri, \\''alkn : ,,11-

t/'(il/z///e/// ), oraz w innych pismach.

ona jego, Steiam \ z Tabckicii Ciu.kdowska,

urodzona w Dótowie (w Królestwie Polskiem) 18 kwietnia

1850 r., zmara 7 marca 1884 r., wskutek bardzo sabego
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zdrowia ya a do 2 3 -go roku ycia, t. j. do czasu \v3'jcia za

m, yciem raczej wewntrznem ni zewntrznem, ksztacia

si w kierunku estetycznym, mylaa i obserwowaa duo,

pragnc z zapaem zdoby sobie wiedz rozleglejsz. Pobyt

w wielu ogniskach ruciu umysowego, w Parj^u, Monachium,

Drenie, i wród najpikniejszych okolic woskich rozwin
w^ niej smak wytworny, dostrzeganie i rozumienie pikna.

"Wyszedszy za ra, osiada we Lwowie, rzadko bywaa w to-

warzystwie, ale chtnie przyjmowaa u siebie grono wybrane,

unikajc » prawie trwoliwie « popisywania si z wiedz, do-

wcipem, skonnoci do autorstwa. Napisaa ju wprawdzie

w r. 1873 opowiadanie p. n. Pamitnik Ewuni, ale z tworze-

niem nie pieszj^a si. Dopiero od r. 1877, kied\- si jej

zdrowie zaczo ustala, kiedy zacza czciej bj^wa w wie-

cie i nabiera dowiadczenia, nowelle nastpoway jedna po

drugiej, ukazujc si w^ odcinku Gazety lwowskiej. Nowelle

te, odznaczajce si delikatnoci rysunku, subtelnoci spo-

strzee i dowcipem sown3'm, najlepiej przedstawiay ludzi

zdenerwowanj^h, chorobliwych, gonicych za wraeniami dla

pozbycia si nud}-, lekkomylnych, nieszczliwych. Z na-

stroju i przekona demokratka, chocia wprowadza lubia do

swych utworów postaci z warstw niszych, nie umiaa w nich

wskaza nowej strony, nie umiaa niemi zapeni krótkich

nawet szkiców, i dlatego, jakkolwiek niby gówne im przezna-

czaa czsto role, daleko wicej mówia o towarzystwie salo-

nowem, przez zastawienie tylko zepsucia towarzystwa tego

ze zdrowiem moralnem ludu dajc pozna swe sympatye.

Chldowska nie miaa siy sowa, ale tak umiejtnie potrafia

najprostszemi rodkami wywoa wraenie nawet tragiczne,

e si bez trudu o tym braku zapominao. Z nowelli jej naj-

lepsze s: Zuzanna ?iiicdzy starcami, mianowicie z powodu

piknej postaci majora i wybornych sylwetek dwojga egoi-

stów : przeora i pukownikowej ; Z historyi niebohateró%v, z po-

wodu postaci Julii nerwowej, rozpieszczonej, zaczynajcej od

poetycznego rozmarzenia, a koczcej na najpospolitszym ro-

mansie z hrabitkiem, oraz postaci jej syna Antosia w dzie-

cinnym wieku. Oprócz nowelli pisaa Chdowska l^ardzo
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zrc/iiie ii')iit.' rozprawki literacko-arl3\sl}cziie r.\V-7,v / daii nr

kieni u ki roiiunisu, /'ofzya wspóczesna, NatHriili.m :,< sJ/kc

i^spólizcsiicj i t. p.). Wszystkie pisma zawczeiiie zmarej au-

torki ze)rano w 4 tomach i ogoszono r. i<S85 we Lwowie;

dwa pierwsze tomy obejmuj nowelle; dwa dni.t^ic -- szkice

literackie.

Adam Krecii()\vii:( ki w powieciach swych histo-

rycznych poszed gównie za wzorem dawnych opowiada
szlacheckicli Kaczkowskiego, lubujc si w przedstawianiu na-

mitnoci silnych, gwatownych, charakterów miaych, ener-

gicznych, atwych do uniesie, zarówno w dobrym jak zym
kierunku. Takiemi s powaeci: Starosta ZygtmUski [\^'>-),

Vcto (1889), Szary Tcilk (1891). Wszystkie trzy miay powo-

dzenie i doczekay si rycho drugiego wydania. Powodzenie

to zawdziczaj gównie ywoci, potoczystoci i barwnoci

opowiadania, sytuacyom nieraz w'ysoce dramatycznym; pod

wzgldem wiernoci dziejowej równie wiele im zalet przy-

zna naley, ale co do psychologii charakterów i namitnoci,

i co do kompozycyi duo im zarzuci mona.—W powieciach

spóczesnych chtnie take Krechowiecki dotyka tematów' mo-

gcych silnie poruszy serca i wyobranie; sfera ycia arty-

stycznego, prdy umysowe chwali biecej, upadki moralne

osobistoci wysoce obdarowanych duchowo, staway si naj-

czciej przedmiotem jego obrazów; ycie codzienne, pow^sze-

dnie, tuzinkowe nie ma dla jego namitnej duszy i silnej

wyobrani przycigajcego powabu. Od drobnych nowel po-

czwszy (Zmanw7vaiu 1887), przeszed Krechowiecki do kom-

pozycyj na wiksz skal, takich jak: Xajiiilodsi [i^ó^ji), /r-

stciii (1893), Krrs (1894). W wikszych atoli utworach nie

potrafi opanowa dostatecznie tematów, nie rozwija konse-

kwentnie pewnych usposobie i nastrojów, lecz ugania .si

za efektowncmi i drastycznemi kolizyami, które nieraz szko-

dziy caoci. Doda te potrzeba, e obfito .sów, odznacza-

jca styl Krechowieckiego, niezawsze si przyczynia do ja-

snoci, a tem mniej do doljiinoci w przedstawieniu cliaraktc-

r(nv i scen.
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Wacaw Koszczyc (pseudonim Sahi-bej), przebywszy

znaczny przecig czasu w subie tureckiej jako inynier dróg

i mostów, dziaalno swoje rozpocz, podobnie jak Je, od
korespondenc^-j dziennikarskicti o yciu na Wschodzie, oraz

od zarysów etnograficznych. Tygodnik {Ilustrowany, Wieniec,

Wdrowiec pomieszczay prace jego w tym rodzaju. W oso-

bnej ksice mamy wynik jego spostrzee, ogoszony we
Lwowie r. 1874 p. n. Wschód: Ze Stambuu do Angory.

Te, tudzie inne prace, wspomnieniami z pobytu w kraju w)'-

penione, a drukowane w Gazecie narodowej i Dzieratiku

polskim, byy jakby przygotowaniem do twórczoci powiecio-

pisarskiej, któr zagai niewielkim utworem p. n. Praca Sy-

zyfa (Lwów, 1876). Po tej nastpiy dalsze powieci: Wy-
bracy losu, Nawrócona, Maa omyka, Szennierz Przezna-

czenia, ad Boy, Krwawy dorobek. Gwiazda przewodnia,

Z tajemnic Wschodu (1885). Powieci Sahi-beja budziy za-

jcie gównie z powodu nowoci widowni, na której akcya

ich si rozgrzewaa; wysz5'ch zalet artystycznych: kompozy-

cyi, rysunku charakterów, plastyki obrazów nie posiaday;

styl nawet bz-wa czstokro niepoprawny, jakkolwiek ywo-
ci, przechodzcej zreszt nieraz w rubaszno, odmówi mu
niepodobna. Przekonania autora w sprawach spoecznych maj
bardzo wyran cech demokratyczn; std W3'pywa sat5'ra

na panów i pópanków, którzy bez zasugi osobistej chc ci-

gn korzyci ze swego tradycyjnego stanowiska; std gorca

sympatya dla postaci ludowych. Wolnomylno jego objawia

si gównie w walce przeciw ultramontanom i witoszkom,

którzy pod pokrywk zacn interes wasny tylko, albo inte-

res kliki przeprowadzi si staraj; pozytywizm natomiast

jest mu wstrtny, gdy si jego mistycznym skonnociom
sprzeciwia.

Z pomidzy najmodszych pisarzy galicyjskich zwróci

na siebie uwag ZYGMUNT NIEDWIEDZKI, najwicej moe
z naszych belletr>-stów spóczesnych ulegy, przynajmniej pod

wzgldem stylu, kompozycyi a czsto i wyboru tematu, wpy-

wowi gienialnego, a tak wczenie zgasego, Maupassanta. Pi-
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sze on przewanie » szkice*, rzadko — nowelle stylem jdr-

nym, zaznaczajcym rysy charakteru czy sytuacyj w sposób

dobitny, nieraz trywialny i cyniczny, opisów unika, traktujc

otoczenie zewntrzne pobienie, mimochodem, gównie za
zwracajc uwag na procesy duchowe. Marno i ndze ycia

najczciej odtwarza, rado i przyjemno jako bysk prze-

lotny malujc. W pierwszym zbiorku: Soce (1892) przewa-

ay tematy drastyczne, niemal pornograficzne, opowiedziane

z wielk swobod i werw sowa; drugi zbiorek: /edyric

dzieo (1893) mniej ju takich tematów zawiera, ale najlep-

szemi artystycznie byy wanie obrazki na nich osnute; trzeci

tomik: U ogniska (1894) przewanie ma charakter publicy-

styczny: autor maluje w nim krzywdy i niedole klasy pracu-

jcej, a przewrotno, obud, sobkostwo pracodawców. Ta

tendencya spoeczna szkodliwie oddziaywa na warto arty-

styczn obrazków, grzeszcych zazwj^zaj brakiem miary, prze-

sad. I tu najlepiej si uday szkice majce za przedmiot

obrazki z ycia powszedniego, lekkiego (»Za piecem «), lubo

i w malowaniu grozy zna niepowszedni talent (»Winowajca«

— katastrofa górnicza). W czwart5'^m tomiku p. t. Grzali

(1895) znajdujemy powtórzenia z poprzednich i kilka nowych,

wietnie wykonanych.

Niepowszednim równie talentem odznacza si WILHELM
Feldman, którego ydziak{\'^<^\)n^^y do rzdu najwietniej-

szych malowide spoeczno-psychologicznych, jakie si w ostat-

nich latach u nas ukazay. Silnie odczute sytuacye, wyobra-

nia bogata i namitna, styl pikny s zaletami tego utworu.

Mniejsz warto posiadaj inne utwory Feldmana jako to:

Pikna ydówka, W okowach, A^07ci ludzie (1895), chocia

ciekawe s z powodu tematów. Zbiorek nowel p. t. Jak w ty-

ciu (1894) mieci w sobie par adnych zarysów.

I tu równie, jak poprzednio, poda musz w kocu
spis tylko mniej uwydatniajcych si postaci powieciopi-

sarskich.

Z pomidzy kobiet, w pewnych koach, wielkiego do-

znawaa uwielbienia Marta Majniir (AVielki los i inne po-
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wieci, umieszczane w Przegldzie polskim). Na zaszczj-tne

wyrónienie zasuguj take: Zofia Rudnicka autorka » Obraz-

ków z ycia i prawdy « (2 serye, 1882, Lwów); Wanda Mod-
nicka, Beatrice niegdy Grottgera we Lwowie (» Kartka z y-
cia« 1883, »Na progu sawy « 1884); A. M. Lisicka, której

nowelle w przecigu 25 lat pisane, mamy obecnie w zbiorze

p. t. » Obrazki z ycia « (1893); M. z osiów baronowa Ha-
gen, równie z pocztku nowellistka, której utwory, poprzed-

nio pod pseudonimem »Alces« ogaszane, mieszcz si w dwu
tomacli p. t. »Z ycia « (1886) i w szeregu powieci, z któ-

rych najnowsze s: »Pani Clioryska«, »Zamane ycie«;

Wanda z DoiDgiaUów Trzciska (podobno pseudonim m-
czyzny), autorka powieci spóczesnej »Jurek« 1885.

Z pomidz}- mczyzn naley wspomnie o zmarym
modo, w r. 1870, Janie Kanym Turskim, autorze bardzo

licznych, ale sabych powiastek (» Dalecy krewni« 1866, »Na
warszawskim bruku« 1867, »Ocalona« 1869, »Nieszczsny

legat« 187 1, i inne). Dalej zasuguje na uwag, równie ju
zmary w r. 1876, redaktor Nowin lwowskich (1867 — 69),

Szkoy (187 I— 72), Paulin wicicki {^\.2,ch.\xxs\i\\ który ogo-

si: » Opowieci stepowe « (1871), powie 2 tomow, pen
przygód, p. n. >Trójka« (1868) i inne. By on i autorem dra-

matycznj^m. Nastpnie wymieni naley zmarego take Wa-
dysawa Czaplickiego, autora » Powieci o Horoanie« (1862)

i wielu innych, treci sw gównie, a nie form, pocigaj-

cych. Wielce ruchliwym i podnym jest od lat dwudziestu

kilku Feliis Kozubo7Vski, wystpujcy jako poeta, publicysta

i powieciopisarz. Jego obrazki »Z ycia Polaków po wiecie«

(1879) duo posiaday ciepa. W kocu sta si ju tylko wy-

robnikiem pióra. Jako sumienny pracownik bez wielkiego ta-

lentu, ale z zacnemi deniami, pisze we Lwowie Teofil

Szumski (»Na gruzach« 1865, »Ludzie dobrych chci« 1868,

» Zmierzchy i wity « 1873, »Victoria« 1893). Prócz tego od-

zywa si niekiedy Adolf Nacz (Grochowalski) autor »Gó-

rala« (1869), »Renegata« (1871); Felicyan Gryf, który kilkoma

drobnemi szkicami (»Dwa szkice powieciowe* 1871) i po-
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wieci p. n. »Czarna ni < 1874, da si pozna. Z pomidzy
najmodsz3'ch goniejsi: Nagada (pseudonim Icobiety), uczu-

ciowa nowellistka, autorka zbiorów: :^>Wasnemi oczyma

«

(1890), >Jak wszystko inne« (1891) i osobno wydanej » Pia-

stunki* (1890); Jad7viga WttÓ7tma (»Nad siy« i inne). Ro-

jan (pseudonim) jestto talent niewyrobiony jeszcze, ale obra-

biajcy temata wane: »Tymko Medier«, >Maska«, »\V wiat«

i inne). Ahgar Sotan, poruszajc niektóre strony ycia mao
uwzgldniane w zwykej belletrystyce naszej, przytem opo-

wiadajc ywo i zajmujco, lubo pod wzgldem psychologicz-

nym i artystycznym bynajmniej nie zadawala, znajduje licz-

nych czytelników i cieszy si wród wydawców powodzeniem.

Z do licznych ju jego opowiada wymieniamy: »Klub nie-

toperzy* (1892), » Dobra nauczka« (1895). Wodziniicrz Ko-

szyc (p.seudonim) jest autorem trzech obrazków: »Wsz3melu«,

»U wód«, »Sufler« (1896), celujcych jdrnoci sowa, ory-

ginalnoci w uyciu barw do wizerunków osób, w niespo-

dzianych zestawieniach sytuacyj. wieo tematu w przed-

stawieniu ycia rekrutów, ironia w malowaniu miesznych

stron wiata konwencyonalnego, powcigana uczuciowo
w odtworzeniu cierpie zamanego niepowodzeniem biedaka

zwracaj uwag na tego modego pisarza. adne cho nike

obrazki krel Thcodorowtcz, Wodzimierz Eminowicz (> Go-

bie*). — Zdolnoci raczej publicystyczne ni powieciopi-

sarskie widzimy w utworach Jana Kazimierza Zieliskiego

(»Ofiary«, »Wspomnienia starego kawalera* 1896) i Józefa

Gi07vskiego (» Rodzina wykltych 1894). Sabe s wielce no-

welle Karola Afalczeruskiego, Antoniego Godziemhy Wysoc-

kiego i t. p.

Wycznie powieciom powiconj-ch pism jest sze: trzy

w Warszawie: Biblioteka roma)sów, p07vieci podróy i prac

naiLkowych ; Romans i powie, Tygodnik ro7nansÓ70 i po-

wieci, dwa we Lwowie: Biblioteka najcelniejszych romansowo,

opoiinada i pamitnikÓ7v, Swial po7('iecio7(y; w Poznaniu:

Tygodnik po7vieci. Pomimo licznych pracowników i pracownic,

produkcya krajowa powieci nie wystarcza nawet w poowie
potrzebom spoeczestwa, tak dalece, e wiksz cz belle-



— 30I —

trystycznego pokarmu sprowadzam)' z za granicy, tak samo

jak w wielu dziedzinach przemysu. Wartoby nad tern dobrze

si zastanowi, bo jeli przewan cz myli, najwicej wród
ogóu rozchodzcych si, zawdzicza bdziemy cudzoziem-

com, to co si stanie z nasz samodzielnoci?



II.

Komedyopisarze: Jan PVedro, Koziebrodzki, Narzyniski, Lubowski, Sar-

necki, Zalewski, Makowski, Urbaski, Graybner, Mellerowa, Blizi-

ski, Przybylski; pomniejsi: Abrahamowicz i inni. — Dramatycy: Beci-

kowski, Rapacki, Br. Grabowski, K. Gliski, J. Gadomski, S. Kozow-
ski i inni; witochowski, Nossig. — Epicy i lirycy: Szymanowski,

Faleski, Sowiski, Aspis; Michaux, Asnyk, Rztkowski, Ordon, Gomu-
licki, Grudziski, Czesaw Jankowski; Konopnicka, Bartusówna; — Mi-

riam, Tetmajer, Lange, Kasprowicz, A. M-ski i inni. — Przekady
arcydzie.

wietna chwila rozwoju naszego komedyopisarstwa -
czy si z dob dzisiejsz nazwiskiem jANA Aleksandra
Fredry (f 1891), który po obfitem w przj^gody yciu woj-

skowem wszed, w dojrzaym ju wieku, w .lady wiekopom-

nego ojca (zmarego w r. 1876) i odrazu pozyska .sobie sze-

roki rozgos i niema popularno. Utwory jego zaczy si

pojawia na .scenie od roku 1865, kiedj- przedstawiono kro-

tochwil Przed niadanietn, a niebawem, przy okolicznoci

wydania zbiorowego pism ojca, wydrukowano w dwu tomach

(r. 1872) siedem utworów .syna: Przed niadaniein. Drzemka

pana Prospera, Piosnka wujaszka, Poznaj nim pokochasz,

Posana jedynaczka, Meritor, Consilium faciiltatis. W utwo-

rach tych niema waciwie charakterów ani dodatnich, ani

ujemnych, bo ludzie modszego Fredry nie doznaj silnych

namitnoci, któreby ich do zych lub dobrych uczynków po-

pychay; s to i.stoty powszednie z powszedniemi uczuciami

i umy.sami; tem tylko róni si od .siebie, e jedne autor
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traktuje na seryo, drugie przedstawia ze strony miesznej.

Postaci, seryo brane, s z klasy ludzi lekkomylnych, wietrz-

nych, nie zajmujcych si niczem, nie robicych nic — so-

wem próniaków; w gruncie ich charakterów ley zapewne

uczciwo, ale uczciwo bierna, t. j. dopóki si nie nadarzy

sposobno do zego, to go nie popeniaj, ale gdyby. . . Mo-

ralno ich rzadko wychodzi poza granic bezwzgldnego sa-

molubstwa, nie zwaajcego na nic i na nikogo, byleby tylko

chwilow przyjemno pozyska; hasem ich postpowania

mógby by dwuwiersz (bez tego, co w dalszych strofach na-

stpuje): »Hej, uyjmy ywota, wszak yjem tylko raz!...«

Cae dnie i tygodnie przepdzaj na zabawach, balach,

polowaniach, spacerach i t. p. Zoto, chociaby szychowe,

zdobi ich apartamenta; umiech, nieraz kamany, bka si na

ustach; odbywaj si tu prawdziwe wycigi, aeby, bawic
si, nie dozna nudy. Uksztacenie ich nie przekracza zw}^-

kego poziomu miernoci; uczucia swe wypowiadaj frazesami

zuytemi; szczeroci midzy nimi nawet nie powieci. —
Postaci kobiece mniej s jeszcze uwydatnione od mskich.

Brak podniosoci, brak wyszego wyksztacenia, brak wy-

raniejszych celów w yciu, prowadzi ich na utart drog mioci,

co rzecz naturalna, albo miostek, co równie rzecz naturalna,

cho niezbyt dla moralnoci pocigajca. Dowcipu posiadaj

bardzo mao, albo wcale go nie maj; rozmow utrzymuj

zawsze na nader nizkim poziomie; w j^ciu okazuj bierno,

jeeli za dowód umysu czynnego nie bdziemy brali » nie-

winnej '< kokieteryi. Salon i konwenanse, malutkie uzdolnienie

umysowe i sabe jego rozwinicie, bardzo mierna skala

uczu—oto gówne cechy kobiet, przedstawionych przez Fredr.

Na repertuar postaci komicznych skadaj si gów-
nie obywatele wiejscy; modzie, posiadajca niezmierne pre-

tensye w zakresie odznacze towarzyskich; starzy profesoro-

wie gupowaci i t. p. Komizm autora jest niewyszukany, ru-

baszny, trywialny nawet, bardziej sowny, anieli sceniczny;

jeeli si znajduje komiczna sytuacya, to jest ona wynikiem

paskich, powierzchownych, albo nieprawdopodobnych wyda-

rze. — Sowem, wiat, przedstawiony przez modego Fre-
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dr, wyglda jak Pacanów umysowy. miejemy si z niego

na cay gos, to prawda, ale w rezultacie smutne on ro1)i

wraenie.

Po wydrukowaniu tego zbioru fars Fredro pisa jeszcze

i dalej w tym samym kierunku (Kalosze, Oj miody, miody!)

;

ale jednoczenie zwróci swoje spostrzeenia w stron powaniej-
szych zagadnie ycia. Pierwsz pod tym wzgldem prób
bya picioaktowa komedya p. n. Obce ywioy (1872), które

wnosz do nas lepe naladownictwo wad i zdronoci za-

granicy, spekulacye giedowe, nieuczciwie prowadzone, oraz

rozkadowe, destrukcyjne pojcia i przyzwyczajenia. Rysunek
ujemnych postaci uda si komedyopisarzowi, z w}-jtkiem

gównego, t. j. Szmucera, który zamao ma .sprytu w post-

powaniu, cho w mowie przedstawia si niemal jak demon
przebiegoci. Postaci dodatnie s wogóle blade, prócz pod-

rzdnych, w których strona komiczna uwydatni si moga.
Drugiej wikszej komedyi: Wielkie bractwo (1875) brak po-

mysowoci, zarówno w zawizaniu intrygi, jak i w przedsta-

wieniu charakterów, cho rozmowy s prowadzone dobrze.

Czysto salonowemi, nieraz bahemi z treci a sabemi
z wykonania, byy pocztkowe komedj^e WADYSAWA Ko-
ZIEBRODZKIEGO (f 1 893), który zrazu uprawia publicystyk

i nowellistyk (Sobory, Waciciel dóbr i t. p.), a od roku

1868 powici si teatrowi i napisa sporo sztuk i sztuczek:

Zawierucha, — komedya w i akcie, Klaudya, — szkic dra-

matyczny w 2 aktach. Zakochana para, Alie zego pocztki,

Wjesieni i t. d. Ani pomysów nowych, ani dowcipu od-

znaczajcego si, ani charakterów starannie nakrelon}'ch, nie

znalelibymy tu, nawet starannie szukajc. W komedyjkach

jest przynajmniej lekki i czasami zrczny dj-alog oraz komizm
sytuacyj (Stryj przyjecha), tak, e jako bahostki drama-

tyczne bezpreten.syonalne uj mog; w dramatach, z których

jeden: Klaudya, jest niby historycznym, l)rak i dramatyczno-

ci i kolorytu wieku lub miejsca; wystpuj tu ludzie ab-

strakcyjni, których dotykaj takie lub inne przygody; pozna-

nie natury ludzkiej nic na tych utworach zyska nie

moe. Lecz pomidzy utworami wikszemi znajduj si trzy
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zasugujce na wyrónienie, zarówno ze wzgldu na szla-

chetn m3'l przewodni, jak i na niektóre przynajmniej sceny

piknie wykonane. S to: Po lizkicj drodze, Hrabia Maryan

(1870), Nauczycielka (1893).

Te trzy sztuki Koziebrodzkiego uatwiaj nam przejcie

do reprezentantów komedyi charakterów, z pewn mniej wi-
cej wydatn dnoci spoeczn. Tu nasamprzód nale si
sowa powanego uznania zmaremu w r. 1872 JÓZEFOWI
Narzymskiemu, który przez bardzo krótki czas swojej pi-

mienniczej dziaalnoci potrafi odrazu niemal pozyska jedno

z pierwszych miejsc w rzdzie naszych komedyopisarzów.

Pierwsze próby jego (Wielki czowiek powiatowy, Nieko-

miczna komedya w 3 aktach, Pan prezydent miasta Krakowa
w kopotach, a nawet Powicenia, napisane do spóki z Wa-
dysawem Sabowskim) nie przedstawiay takich zalet, któreby

miay zapowiada wyszy talent. Dopiero Epidefnia (komedya

w 4 aktach) wywara silne wraenie, wykazujc w autorze

przejcie si spoecznymi prdami, umiejtno obserwowania

nowj^ch rysów w spoeczestwie, niepospolit zdolno wy-

stawiania charakterów. Gorczka grania na giedzie, która si
przez czas do znaczny, bo a do krachu wiedeskiego (1873),

epidemicznie szerzya w Galicyi, daa pochop autorowi do

napitnowania osób samowolnie zarazi si ni pozwalajcych

i wykazania caego szkodliwego jej wpywu, zarówno pod

wzgldem materyalnym, jak i moralnym. Najwydatniejsz tu

postaci jest obywatel wiejski Karwacki, zamon)', poczciwy;

powolna a stopniowa przemiana tego czowieka, pod dziaa-

niem gorczki giedowej, wybornie zostaa przeprowadzona.

Bankier Goldszmit, który jest gównym motorem wszyst-

kich tych zmian, o wiele sabiej si przedstawi. Czowiek,

kupczcy sumieniami ludzkiemi, poczwszy od najniszej do

najwyszej klasy, czowiek, dla którego niema nic witego
na ziemi; zarozumialec, przekonany, e wszystkiego za pie-

nidze dosta mona, wyzyskujcy ze instynkta, jakie na dro-

dze swojej napotyka, — zbyt sabo si uwydatnia w cigu
komedyi; jest to posta w rezultacie cicha, niepopisujca si
cynizmem, dokonywajca wszystkiego z zimn krwi, z po-

itm% uT. POLS. 20
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wag, z namaszczeniem nawet: dopiero na samym kocu,
zdemaskowany, traci kontenans i staje si przedmiotem ogól-

nego miechu; jest to rys troch nieprawdopodobny; a prócz

tego znaczenie zgniHzny morahaej, jakie autor do tej postaci

przywiza, niknie zupehiie, jego za miejsce zajmuje wraenie
komizmu. Postaci dodatnie s sztywne i deklamatorskie; po-

staci kobiece — powszednie. Gitko sowa i werwa nie na-

leay do silnych stron talentu Narzymskiego; trzewy w my-

lach, by równie trzewym w wykonaniu, by nawet nie-

kiedy oschym; std te wielu sytuacyj, szczliwie, wybornie

pomylanych, nie umia wyzyska na rzecz efektu, albo po-

pada w przesad. Ukad jest wadliwy, par figur niepotrzeb-

nych ; stopie akcyi niewielki. — Lepsz pod tym wzgldem
bya inna, a zarazem ostatnia komedya Narzymskiego: Pozy-

tywni, w której zestawi dwa pokolenia, starsze i modsze,

i wielkim naciskiem wskaza zmateryalizowanie dzisiej-

szej gieneracyi: wiar w wjTachowanie i pienidz, brak zdol-

noci do zapau, do powicenia. Wywoana ona bya prawdo-

podobnie »Tek Stacz3'ka« i godzia przeciw temu ozibie-

niu umysów, temu zgadzaniu si z rzeczywistoci, o której

utorowie »Teki« pisali szeroko. Narzymski zna dobrze spo-

eczestwo, wród którego y; zna jego pierwiastki ska-

dowe, zastanawia si powanie i sumiennie nad przyczynami

upadku moralnego i nad przyczynami wogóle wad spoecz-

nych. Mniej zwaa na artyzm, na wykoczenie swoich utwo-

rów, anieli na myl przewodni, któr chcia uwydatni. Nie

zdoa atoli jeszcze doj do jasnego rozgraniczenia pozorów

od gruntu rzeczy, powierzchownych objawów od samej treci.

Okazy zepsucia, brak serca, patrzenie z ubóstwieniem na in-

teres materyalny jedynie, a z pogard na wysze cele, ku

którym naród dy powinien, ujrza on w niodem pokole-

niu, gdy pisa Pozyyiimych ; tymczasem w Epidemii spoty-

kamy pochway modego pokolenia i jego rozwagi w prze-

ciwstawieniu do starszych, którzy si dali skusi zgubnym

namowom i przykadom. Wprawdzie i w Epidemii znajdu-

jemy jedne posta modzieca, Artura Kwockiego, która, co

do cynizmu i wyuzdania, bardzo niewiele podobnych znaa-
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zaby w literaturze naszej; zdemoralizowanie jej atoli przypi-

suje autor pieszczotliwie nierozumnemu wychowaniu przez

matk (wyborn pod wzgldem komizmu) i naukom jezuickim.

W Pozytywnych za, starsze pokolenie, pomimo drobnych sa-

boci, jest ideaem postpowania; modsze, znienawidziwszy

poczy, albo staje si gazem, albo spekuluje najniesumienniej.

Niezgodno ta w pogldach moe si jedynie wyjani ch-
ci przeciwdziaania temu ruchowi myli spoeczno-politycz-

nych, jakie w »Tece Staczyka* swój wyraz znalazy.

Narzymski zostawi take rozpraw p. n. Jak Ausrya
ocali si moe (1868) i par powieci, z których najwaniej-

sze s: Trzy miesice (studyum ze znalezionego rkopismu);

Ojczym, powie wspóczesna, — obie wydane ju po mierci

autora, w r. 1873.

Rówienik Narzymskiego, EDWARD LUBOWSKI, pisu-

jc}' pocztkowo w Galicyi, a nastpnie stale osiady w War-

szawie od r. 1865, by wspópracownikiem wielu pism; mi-
dzy innemi nalea przez czas jaki do redakcyi Biblioteki

Warsza-Mskiej, do której, po kilkoletniej przerwie, wszed na

nowo w roku 1880, lecz si po kilku latach std usun.
Rónostronn rozwija on dziaalno, ale najwikszy talent

okaza niewtpliwie w komedyi. Pierwociny jego na tem polu

bardzo chodnego doznay przyjcia: ani Karyery (1863), ani

Proteg02vany (1864), ani Ubodzy w salonie (1867), nie utrwa-

liy si na scenie; sabo kompozycyi artystycznej, powierz-

chowno, a niekiedy i wielka niedokadno rysunku cha-

rakterów, w poczeniu z md dykcy, byy tego przyczyn,

jakkolwiek i w nich ju zna byo zmys obserwacyjny, roz-

winity do wysokiego stopnia, a chostanie biczem satyry

wad takich, jak »sobkostwo i bezwstydna obuda ludzi, któ-

rzy z pocztku cik prac, a nastpnie lekk bezczynnoci

zapewnili sobie materyaln pozycy i na zasadzie jej uy-
waj sodkiej opinii poczciwego czowieka; brudne i zarozu-

miae naduycie stanowiska zdobytego przebojem protekcyi

monych; faszywy pietyzm, dewocya, t>de zego w moralno-

ci naszego spoeczestwa bezkarnie, owszem z chwa zelo-

zyi kamanej wyprawiajca* (Dziennik literacki, roku 1865,
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str. 247) — wskazywao pisarza, który powanie na swe za-

danie spoeczne si zapatruje.T sam cecli, w towarzystwie wzmoonego zapasu

dowcipu sownego i komizmu sytuacyj, oraz staranniejszej

budowy caoci znajdujemy w póniejszych komedyach, do

którycli, po niezbyt fortunnej próbie utworzenia dramatu spo-

ecznego p. n. yd (1868), zwróci si Lubowski nanowo.

W Nietoperzach (1875) da nam galery ciarakterów, nie ty-

powych, jak to byo u Moliera i Fredry, ale indywidualnych,

dobrze wystudyowanych i znakomicie przedstawionj^ch. S to

zoliwi i nikczemni plotkarze i obmówcy w kilku rónorod-

nych odcieniach. Najzrczniejszy i najdowcipniejszy egoista,

smakosz, wyzyskiwacz cudzych saboci, drwinkarz, Herkulan

Zadrzycki, mszczc si za odmówienie sobie rki córki pre-

zesa, zamierz}^ sobie puci w kurs plotk zniewaajc ho-

nor zicia tego prezesa. Uywa w tym celu podrzdniejszych

od siebie darmozjadów: gaduy Marka Babulewicza, tchórza—
lunaka Zerowicza, mijskiego, któr}^ dla wtoci zdrowia za-

dawala si posad ma przy swej onie, deklamujcej o po-

stpie i romansujcej ustawicznie, cholerycznego radcy Cierp-

niewskiego i niedogi, wydmuchnitego na powag obywatel-

sk, Nestrowicza. Wszyscy oni, a kady na swój sposób,

roznosz po miecie potwarcz plotk i pod pozorem przy-

jani zakócaj spokój rodziny prezesa. Energiczne postpie-

nie zicia tego, który w pojedynku rani Zadrzyckiego, oraz

zachowanie si dzielnego majora udaremniaj pode zabiegi

»nietoperzj^«. Akcya komedyi, obfitujcej w wiele prawdziwie

komicznych pooe, obywa si zupenie bez intrygi miosnej;

romanse bowiem mijskiej s tylko epizodyczne; akcya ta

suy do tego wycznie, aeb)^ charaktery nietoperzy w ró-

nych sytuacyach, a zatem i z rónych stron przedstawi. Ale

i postaci dodatnie bynajmniej nie s papierowemi doskonao-

ciami, lecz ludmi j^wymi. Prezes Boiski, rozsdny i ucz-

ciw}^ ma jednak skonno do byszczenia i popisu, zanadto

lka si opinii, tworzonej przez nietoperzy, i pochlebia im

przynajmniej do obchodu jubileuszu urzdowania swego. Zi
jego, Leon Granicki, syn lusarza, uniwersytecko wykszta-
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eony, przeciwnik pojedynku, z pocztku przeciw myli wy-

zwania którego z nietoperzy ostro wystpujcy, zrzeka si
swojej zasady i bije si, gdy w gazecie wyczyta ow plotk

wydrukowan, gdy zatem z prywatnej obelga staa si pu-

bliczn. Major jest gorczk, pochopnym do wani; Ewa, po-

mimo energii charakteru, ma chwile bardzo zrozumiaej sa-

boci. Jednem sowem indywidualno kadej figury skrelona

i utrz3^mana konsekwentnie a do koca; dyalog ywy, okra-

szony dowcipem, sytuacye wypywajce z naturalnego roz-

woju zarówno charakterów jak sprawy; rozwizanie bdce
nieodbitym wynikiem pooenia: oto zalety pierwszorzdne,

nadajce Nietoperzom znaczenie wybornej komedyi. — Raz

wystudyowawszy charakter}^ pasorzytne i nikczemne, z upo-

dobaniem je póniej Lubowski powtarza, nieco przetwarzajc.

Pogodzeii z losem (w 5 aktach, 1878) to take nietoperze,

tylko bardziej spodleni. Dla posiadania piknych apartamen-

tów, dla zjadania tucznych sosów, dla ocierania si o osoby

umitrzone, nietylko gotowi s speni kad podo, ale j
nawet speniaj, jedni z wyrzutami sumienia, drudzy bez nich.

Kazimierz anicki ma jeszcze w duszy jakie pozostaoci

lepszego, moralniejszego usposobienia i aczkolwiek oszuka

brata, aczkolwiek ony swojej pragn uywa za narzdzie

do zjednania potrzebnych sobie ludzi, w kocu jednak kome-

dyi, przez brata stryjecznego wyrwany z toni haby, obiecuje

popraw. Radca Fiszbinowicz wraz z sw on— to mijscy

w dalszym rozwoju, gdy stracili majtkow niezaleno. Le-

karz Czaicki, cynik, a w kocu zodziej, to Zerowicz, gdy go

bieda przycinie i sprytu nauczy. lizgawski — to Marek

Babulewicz, który tylko zmieni sposób mówienia. Zupenie

nowemi postaciami w tej komedyi s: Roman Prysznicki,

szlachcic przybyy do miasta i wmieszany w towarzystwo » po-

godzonych z losem «, majcy komiczn chtk wyrobienia

w sobie siy muskuów za pomoc fechtunku
,

gimnastyki

i higieny, — oraz dowcipna, wesoa a serdeczna i rozumna

Leonia. I w Sdzie honorowym (w 5 aktach 1880) znowu
si spotykamy z nietoperzami. Wrzaniewicz i Owczyski —
to waciwie Nestrowicz i mijski, o tyle przemienieni, e
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Wrzaniewicz do cech dawniejszych przybra z wiekiem troch
nawyknie witoszka i lichwiarza, a Owczyski, lubo tak

samo jak mijski zaniepokojony jest postpkami ony, nie

zaley od niej tak bardzo. Anielewski, to porednia odmiana

pomidzy Zerowiczem a Czaickim; pierwszym ju by prze-

sta, bo ma spryt, drugim jeszcze zupenie nie zosta, bo nie

posiada tej wyuzdanej, co on, czelnoci i dopiero si do niej

zaprawia, gdy w wietnej scenie wahajc si, czy ma wzi
pienidze rzucone sobie wzgardliwie, decyduje si na wzicie.

Doda naley, i ta odmiana jest najdoskonalsza. Komiczny

Poziomkowski, szlachcic w wielkiem miecie, spokrewniony

jest z Romanem Prysznickim, tylko e zamiast na gimna-

styk zwaryowa na konvyenanse. — Inne koraedye Lubow-
skiego s: Gonitwy, Przesdy (z r. 1876), Czarnokwi (kroto-

chwila w 3 aktach z r. 1879), Jacu (1882), Kiedy obiad.

Przez wdziczno, Osaczony (1886), Przyjacióka on (1890),

Bawidelko (1892), Wycieczka z przeszkodami (krotochwila

1893), Królewicz (1895). W nich znajdujemy ju innych lu-

dzi, inne sytuacye, ale metoda pisarska jest ta sama; Jacu
tylko w5TÓnia si wiksz doz ruchliwoci, oraz wesoego

i pogodnego komizmu.

Lubowski pisuje take powieci. I tu równie gówna
zaleta jest w nakrelonych dobrze kilku charakterach, gdy
osnowa zazwyczaj niewiele interesuje, a co gorsza dosy bez-

adnie si plcze. Oprócz drobniejszych powiastek, drukowa-

nych w czasopismach, zasuguj na uwag te, które wyszy
osobno: Wierzce d^tsze (1864), Aktorka (1870), Na pochy-

oci (1874), najlepsza z dotychczasowych, krelca, niejedno-

krotnie przez rónych autorów podejmowan, kwesty wy-

waszczania obywateli galicyjskich przez ywio giermaski,

Cichy Janek i gony Franek (1879), w której autor zestawi

dwie postaci: ubogiego pracownika i bogatego birbanta, wy-

kazujc wyzy.skivvanie pierwszego przez drugiego za pore-

dnictwem udanej przyjani; wreszcie Krok dalej {1885, to-

mów 3), podejmujca nanowo wtek urwany w opowiadaniu:

Na pochyoci, z dziwn wszake cokolwiek, bo optymi-

St)'czn zmian myli jego gównej; gdy ów »krok dalej*
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nie oznacza zbliania si ku otchani, ale przeciwnie ku stal-

szemu gruntowi pomylnych wyników pracy i wytrwania.

Stara si tu wystawi wzór idealny obywatela-przechrzty,

powicajcego swój czas, zdrowie, zdolnoci, majtek dla

wspómieszkaców, a doznajcego wszdzie upokorzenia i cio-

sów bolesnych z powodu swego pochodzenia ydowskiego.

S te jego drobniejsze obrazki i opowiadania jak: Powiastki

niemoralne (1886), Kochanek Magosi (1890); s i róne
kompilacye historyczne: Rodzina Borgiów i t. p.

Zygmunt Sarnecki, oddawna ju przebywajcy w ko-

ach literackich, dopiero jednak w roku 1869 wystpi na

scen z komedy Zemsta pani hrabiny. Dyalog by potoczy-

sty, elegancki, upstrzony, co prawda, mnóstwem francuskich

frazesów, ale poniewa rzecz dziaa si w sferze arystokra-

tycznej, nie robiono autorowi zarzutu z uycia znamiennych

makaronizmów. Komedya przedstawiaa obraz stosunków w t.

zw. warstwach wyszych, scudzoziemczaych, i mocno przy-

pominaa komedye i romanse francuskie w rysunku charakte-

rów. Nastpia potem Febris aurea (drukowana roku 1869

w Gazecie Warszawskiej) . Zamiarem autora byo udramaty-

zowa czsto od lat ju kilkunastu na rozmaity sposób opie-

wany zwrot praktycznych umysów do zotego czy papiero-

wego motora pomylnoci, — zwrot, który w objawach swo-

ich rozmaite fazy przechodzi i przechodzi. Do tego celu uj^
Sarnecki szeregu postaci mskich i kobiecych, uosabiajcych

pewien odcie tego zwrotu, a za punkt skupienia dla nich

posuy mu skarb staroytny, zakopany gdzie w piecu ka-

flowym, w którym (jak si w kocu okazao) prócz kartki

z roztropn przestrog nic si wicej nie znajduje. Dla prze-

ciwstawienia s postaci wolne od wspomnianej choroby,

o wiele mniej wydatne od zaraonych ni. Kompozycya, prze-

ciona zbyt wielu szczegóami, traci jednolito, a charakte-

rystyka osób osabia si wskutek tego, e autor wszystkim

swoim postaciom kae przemawia tym samym stylem, temi

samemi wyraeniami i dowcipami; sami tylko ydzi odró-

niaj si swoim szwargotem. Bezwtpienia Febris aurea wy*

ej stana od Zemsty, ale nie urzeczywistnia w caoci ar-



— 312 —

tystycznego zadania komedyi. W dalszych komedyach swoich

(Kalecy, Bezintercsoumi, obie z r. 1872; jedna w Wicticu,

druga w Gazecie Warszawskiej) stara si autor o cilejsze

zwizanie z sob osób dziaajcych, o prawidowsz budow
sceniczn, co nui si w znacznej czci udao; ale charaktery

natomiast nie rozwijaj si ju z tak penoci, jak w Fe-

bris aurea. Nadto i cel gówny: t. j. tendencya niejasno si
w obu utworach uwydatnia. Dalsz prac Sarneckiego byli

Dworacy niedoli (1876), komedya troch niejasna w pomyle,

saba w rysunku charakterów, lecz majca duo scen efekto-

wnych; dyalog jej odznacza si ywoci, lekkoci a czasami

i dowcipem. Nastpia czteroaktowa komedya: Urocze oczy

(1893), osnuta na wieym motywie dziaania hipnotycznego

ludzi na ludzi; ma par charakterów wybornie nakrelonych

(szambelan, hrabia, ksi Zdzisaw — osoby, w których usto-

pniowane jest upodlenie moralne; adny okaz matrony-kaszte-

lanowej; Terenia, dziewcz pene serdecznoci), akcy dosy
skupion, rozmowy ywe i znamienne, dowcipu sporo, scen

komicznych par. Najnowszym utworem Sarneckiego jest ba
udramatyzowana p. t. Szklana góra (1896). — Od r. 1877—82

by Sarnecki redaktorem pisma polityczno-literackiego Echo.

Od 1886 do 1895 wydawa w Krakowie bardzo staranny pod

wzgldem ilustracyjnym dwutygodnik Swia, który, wolnym

bdc od spekulacyjnych dnoci, mia na celu prawdziwie

pikne reprodukcye znakomitych lub interesujcych pod ja-

kimkolwiek wzgldem obrazów, co te spenia zazwyczaj

z prawdziwem znawstwem rzeczy i smakiem delikatnym.

W roku 1880 wyszed i-y tom zbioru komedyj Sarneckiego.

Zbiorki jego opowiada ukazay si w Krakowie r. 1883

p. n. Róni ludzie, we Lwowie 1884 p. n. Owale i profile,

w Warszawie 1888: Nowele. Wyszy te powieci: Zloc

serce (1885), Na ruinach (1890).

Kazimierz Zalewski, obecnie od roku 1875 redaktor

Wicku, rozpocz zawód dramatyczny od bardzo sabych utwo-

rów, takich jak: Bez posagu (1869), Wycieczka za granic

(1872), Z postpem (1874), w których charaktery sto razy ju
wyprowadzane na scen, jeszcze raz si pojawiay; w których
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dyalog jak najpospolitszy w szerokie gadulstwo si przemie-

nia; w których dowcip nie istnia, chj^ba nacigany. Dopiero-

w komedyi Po lubie (1875) utworzy autor nietylko sytua-

cy wielce oywion, nietylko rozmowy dowcipne, nietylkO'

postaci ywe, pewnemi przynajmniej cechami od pospolitoci

si wyróniajce, ale nawet cao wcale szykown. Bd jej

gówny by w tem, e przebiegy, zrczny, dowcipny, cho
brzydki bohater zbyt samowadnie rozpanoszy si na scenie

i tamowa swobod ruchów reszty osobistoci. Nie dowodzia

ta komedya gbokiej znajomoci umysu i serca czowieka,

ale okazywaa niepospolit zrczno sceniczn. Nastpna
z kolei wiksza komedya: Zle ziarno (1876) nie uwydatnia

adnego postpu wzgldem swojej poprzedniczki; owszem

przypomniaa komunay pierwotnych utworów Zalewskiego;

komunay i w charakterach i w sowach i w sytuacyach.

Drobna natomiast sztuczka Spudowali, wskutek zrcznoci

i umiejtnego wyzyskania efektów scenicznych, udaa si wy-

bornie: dowcipny dyalog, wawy pochód dziaania przyczy-

niy si do powodzenia tego utworu. Przytem, cho lekka

z pozoru i treci, zawieraa przecie byski myli gbszych
i budzia uczucia szlachetniejsze. Dalsze komedye, jako to: Da-
ma treflozva (1878), Artyku 264, Pani podkomorzyna (1880),

Lis 7V kurniku (1885), zawiadczyy bardzo korzystnie o udo-

skonaleniu roboty artystycznej w ukadzie scen i w dyalogo-

waniu, ale pomysowo nie zajaniaa w nich nowym bla-

skiem, a charaktery nie nabray wikszej wyrazistoci psycho-

logicznej. Gdy nastpnie w komedyi: Gór nasi, dotkn
stosunków polit3'czno-spoecznych, a we Friebem zabra si

do odmalowania antagonizmu ywioów obcych z miejsco-

wymi w przemyle, okaza tu zdolnoci niepospolite. Zawad-

nwszy techniczn stron dramatu, rozwin temata porusza-

jce szersze zagadnienia, odnoszce si do klas caych. Nie

chodzio mu tu o stworzenie wybitnych a nowych charakte-

rów, lecz o odmalowanie ogólnego pooenia pewnej warstwy

spoecznej w stosunku do innych. Osobistoci np., które nam

daje pozna we Friebem, s wszystkie dobrze znane zarówno

z komedyj jak powieci naszych; psychologicznie nowego nie
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ma w nich nic, tylko zabarwienie zewntrzne, e tak powiem,
jest tutaj inne anieli w znanych nam z owych komedyj
i powieci postaciach. Reprezentuj bowiem wiat mieszcza-
ski; rozmowy tocz si tu o czekach, bilansach, wekslach,

bankach i t. d. Ale to mieszczastwo, które gówne i prze-

wane miejsce zajmuje w komedyi, a raczej dramacie, tak

samo bawi si, tak samo rozpustuje, tak samo marnotrawi

pienidze, tak samo yje lekkomylnie, jak i wiat szlachecki,

z którego zazwyczaj dawniejsi nasi belletryci brali swe oso-

bistoci. Tylko naczelniczka rodziny Wiesych, tylko jej kre-

wny, tylko buchalter Dybek okazuj si w chwili grocej
ruinj^ innymi od tego lekkomylnego wiata; jedni przypomi-

naj sobie wzory pracowitoci i oszczdnoci, zostawione

przez twórc bogactwa zmarnowanego, drudzy dopomagaj do

powrotu na lepsz drog. Czynnikiem, który wprowadzi za-

mt i troski do rodziny mieszczaskiej, by szlachcic zban-

krutowany, którego nazwisko kupili mieszczanie dla swej

córki; on to wstrtem do pracy a dz atwego uywania
w przecigu lat 4 potrafi zmarnotrawi kilkomilionowy ma-

jtek, nikczemnie zbankrutowa i uciec z kobiet bezwstydn.

Nie chce jednak powiedzie przez to autor, e j-wio szla-

checki wogóle rozstrój tN-lko sprowadzi moe; jest bowiem

w komedyi inny szlachcic, Karski, rozumiejcy obowizki oby-

watelskie i zajmujcy si ratowaniem rodziny mieszczaskiej,

która si spolszcz)'a, wobec groz}' owadnicia fabryk przez

Friebego, zaciekego giermanizatora. Wobec tej samej grozy

doktryner demokratyczny Dybek oddaje swe wspódziaanie

na korzy rodziny, która nie po jego myli wychowaa
dzieci. W dwu dalszych komedyach: Nasi ziciowie , AlatesirMO

Apfel, przedstawi Zalewski dwie odmienne strony stosunków

pomidzy rdzenn ludnoci miejscow a zbogaconymi i ochrz-

czonymi ydami; w jednej próno ydów, pragncych mie
za ziciów ludzi utytuowanych, w drugiej zdrona buta i in-

teresowno zbankrutowanej szlachty, uwaajcej, e ask
robi ydom, biorc ich córki za synowe, dowcipnie wycho-

stane zostay. Pomijajc fars: Oj uiciczyini iiietczyini! (1890)

i fragment komedyi, bardzo piknie si zapowiadajcej a na
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tle ycia greckiego osnutej: Synowie bogów, najnowszymi

sztukami Zaleskiego s: Prawa serca (1892), Jak mylicie

(1894), otrzyca (1895), Syn (1896), gdzie autor pod wpy-
wem utworów skandynawskich i nowszych niemieckich,

wprowadzi troch polotu fantazyi (której poprzednio nie

byo), troch wicej uczucia i surowoci moralnej w ocenie

ycia spoecznego. — Próbowa take Zalewski si swoich

w dramacie historycznym — Marco Foscarini (1877); cha-

raktery tu wystpujce nie zalecaj si ani wielk pomyso-

woci, ani artystycznem obrobieniem, lubo pod wzgldem
myli i uczu wiele tu rzeczy piknych i przejmujcych.

Rozgos chwilowy, nie podtrzymany póniejsz twór-

czoci dramatyczn, osign ALEKSANDER MAKOWSKI
czteroaktow komedy Alinowski, nagrodzon na konkursie

warszawskim imienia W. Bogusawskiego w r. 1886. Kome-

dy ta wyrónia si od innych spóczesnych pominiciem

zwykego szablonu komedyopisarskiego, wprowadzeniem kilku

wieych postaci, kilku nieuywanych w naszych sztukach

motywów, pewnem tchnieniem poetyckiem i dowcipnym nie-

raz d5'alogiem. Wprawy scenicznej nie okazywaa, lecz do-

sadnoci rysów (niekiedy a karykaturaln) zwracaa na sie-

bie uwag, a osobisto w niej naczelna: obudnik uywajcy
wród spóobj^wateli powszechnego powaania, miaa chwile

niepowszedniej siy komicznej. Druga z kolei komedya: Dzi-

wak (1887) mniej zawieraa pierwiastku komicznego i a za-

nadto przeniknita bya ywioem dydaktycznym. Odtd zwró-

ci si Makowski, znowu z przerwami, do pisania powieci.

Pa7i Wojciech (1889), Hrabia August (1890), Moja Helenka

(1895), j^^o studya charakterów wiele maj zalet, ale jako

utwory art3^styczne licznemi nacechowane s wadami.

Niepowszedni talent jako analityk patologicznj^h gó-

wnie objawów serca okaza STANISAW Graybner, z któ-

rego sztuk dwie gównie zarówno pod wzgldem charakte-

rów, jak pod wzgldem kompozycyi zasuguj na wzmiank:

Fredzio (1892) i Irena (1893). W tej ostatniej zwaszcza s
wstrzsajce naprawd sceny, w których bohaterka tytuowa,

histeryczka, w silnie dramatycznych wystpuje kolizyach. Nie-
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prz>^emne one sprawiaj wraenie, lecz prawdy odmówi im

nie mona. I w powieci równie patologi duszy ludzkiej

najchtniej maluje, grzeszy za pod wzgldem kompozycyi,.

czego dowodem jest: Mainiii sxiirk (1893). Zbiorek drobniej-

szych jego opowiada mieci si w ksice: Na 7varszawskim

bniku (1894).

Zofia Mellerowa rozpocza swój zawód literacki

w r. 1872 od dramatu Wanda i powiastki zrcznie a dowci-

pnie prowadzonej p. t. Grocho7ve ivianki; gównie wszake
odznacz3'a si lekkiemi, penemi wesooci i zajmujcych za-

wika komedyjkami. Oto spis jej utworów: Zote runo, Po-

sfaiowienia, Falszy7V€ blaski, Podwójna miara, W ^ilpacJi,

Kto winnirfszy, Uwiziona, Stradiijc! Charaktery s zazwy-

czaj rzecz podrzdn w tj^ch sztukach, trzjmiajcych si na

scenie dowcipem, umiejtnem zuytkowaniem efektów i adnie

rozwinit intryg. Jzyk pikny stanowi równie ich zalet

niema.

Jeli dotychczas wspomnieni pisarze zapatruj si jedni

mniej, drudzy wicej na wzory francuskie, a mianowicie na

Augiera, Dumasa, Sardou i Meilhaca tak, e w wielu utwo-

rach polsko wystpujcych tam figur zakwestj-onowa mo-

na; to w JÓZEFIE BliziSKIM (f 1893) mamy przedewszyst-

kiem malarza swojszczyzny, który z ubem uczuciem wpatruje

si w nasze szlacheckie wdejskie postaci, a znajc je dosko-

nale, z miniaturow nieraz dokadnoci odtwarza je arty-

stycznie. Zakres jego widzenia jest szczupy, to prawda; obra-

camy si tu cigle w pewnem jakby zaczarowanem kóku,,

ani sowa; ale to, co tam widzimy, tak nam przypomina na-

sze obyczaje i naogi, nasze pojcia i uczucia, a tak dosadnie

nieraz, tak charakter3-stycznie zawsze autor umie je przedsta-

wia, e niepodobna w nim nie uzna niepospolitego talentu.

Autor nie rysuje galeryi figur, ale wybiera zaz\v\c/.aj jeden

charakter, który starannie ze wszystkich stron nam ukazuje,

pozostawiajc inne postaci cokolwiek w cieniu. Humor swoj-

ski, t. j. ta dobroduszna jowialno, któr si przodkowie

nasi odznaczali i która napotyka si daje dzi jeszcze na

prowinc3'i, umiejtnie przez autora zuytkowana, wesooci
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zdrow przejmuje widza i czytelnika. Chleb ludzi bodzie.M od biedy, Ojczulek, a szczególniej Marco%vy kawaler.

Pan Damazy, Rozbiki, Szach i mat, Chwast s to istotnie

nasze swojskie komedye, niew3'kwintne w pomyle, niewyszu-

kane w charakterach, naturalne w akcyi, charakterystyczne

w rozmowie. Autor nie wystpuje bynajmniej w roli suro-

wego sdziego, któryby z gorycz patrza na zdronoci ludz-

kie i sowa gorzkiej nagany mia na ustach, lecz z umiechem
ironicznym przypatruje si temu mrówczemu wiatkowi, w któ-

rym s liczne miesznostki, spotykaj si nawet zgubne wady,

duo atwowiernoci, mae wyksztacenie, ale serc przewrot-

nych i z gruntu zepsutych niewiele. O przeprowadzenie ten-

dencyi jakiej równie autorowi rzadko chodzi; on, zaobser-

wowawszy kilka zabawnych sytuacyj, wystudyowawszy jaki

charakter, prawie e typowy, rysuje sobie spokojnie niepre-

tensyonalny obrazek, aeby w artystycznem zwierciedle nasze

wiejskie towarzystwo przedstawi. I to mu si doskonale

udaje. Arcydzieem jego jest Pan Damazy, najmniej udatn
— Przezorna mama (1871), w której gówn dwigni pro-

wadzenia rozmowy jest wzajemne nierozumienie si, a na-

stpnie konieczno wyjanie; gdzie ludzie s atwowierni

a do zbytku, tak, e pierwsze lepsze sowo z czyich-bd

ust o stosunkach majtkow5'^ch zaprowadza natychmiast sta-

nowcz zmian w usposobieniu. Niewtpliwie i nieporozumie-

nie o sowa i atwowierno u nas bywa; ale wogóle biorc,

wicej troch mamy zastanowienia, wicej tego chopskiego

rozumu, który przecie w codziennych sprawach wystarcza.

Jednak i w tym sabym utworze posta dziewczyny miaej,

rezolutnej, która jest za jawnem owiadczeniem si, bardzo

piknie i trafnie narysowana. Zbiorek Komedyj Bliziskiego

wyszed we Lwowie 1882 roku (2-e wyd, 1890). — Bliziski

jest take autorem wesoych powiastek, wydanych p. n. Dzi-

wolgi (r. 1876) i Humoreski (i8go). — Zajmowa si on

gorliwie zbieraniem materyaów do sownika jzyka pol-

skiego, a jako drobny urywek z dugoletniej pracy wyda
w r. 1888 Barbaryzmy i Dziwolgi jzykowe.

Atmosfer swojskoci tchn take komedye i krotochwile
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Zygmunta Przybylskiego. Rozpocz on swój zawód od

drobiazgu salonowego p. t. Gazka jaminu, po którym na-

stpiy tchnce pogod i szczerot uczucia: Bzy k7vin,

Picnvszy bal oraz wiele innych jednoaktówek dla teatrów

amatorskich. Zebrane s one obecnie w 2 tomikach p. t. /vi9-

/fiedyr Jednoakowe {W2ixszzi\\2i, 1892, 1895). Rozgos pozyska

sobie Przybylski krotochwil 4-aktow: Wicek i Wacek,

gdzie tytuowi bohaterowie, niewielk odznaczajcy si zdol-

noci umysow, troch urwisowaci, ale serdeczni, poczciwi

i dobrz}^, zyskali sobie poklask ogólny i trway. Dalszy cig
tego pomysu p. t. Pastzvo Wackowie ju nie mia takiego

powodzenia. Powaniejszemi nieco komedyami Przybylskiego

s: D7vdr we Wiadko7vicach i Zote góry. Inne wymieniam

tytuu: Proekcya dam. Historya jakiet wieie, Wejcie

TV wiat,

Jest jeszcze wielu innych komedyopisarzy, co licznemi

nieraz utworami si zaznaczyli, ale nie mogc tu poda bli-

szej ich charakterystyki, zaznaczam nazwiska i dziea: Aureli

Urbaski (» Podlotek*, »Wojna z kuzynkiem*, » Pochód z po-

chodniami«, »Tak si nie godzio «, dramat: »Wataka« 1888);

Stanisaiv Dobrzaski (1847 t 1880), którego wesoe, lubo

zwykle rubaszne krotochwile, wyszy w jednym tomie we Lwo-

wie r. 1886; Feliks Szober, zmary 1878 (»Starapanna«, » Podró
po Warszawie*); Afieczysaw Dzikozuski {>Zó.vo\\\ i pokalecze-

ni*); Waca7v Sawicze7vski {f 1896: »Z powrotem*, »Na bezdro-

ach*); Adolf Abrahamo7vicz (»Dwie teciowe*, » Stare gogi«,

»yse konie* i wiele krotochwil drobnych); Ryszard Rusz-

kowski, który pisa duo krotochwil wspólnie z Abrahamowi-

czem, wystawi na scenie i samodzielnie sztuk kilka, najwiesz
z nich jest: »Jadzia wdow* {i 8g6); /an Szutkiewicz (f 1897)

debiutowa r. 1896 pomylnie krotochwil p. n. »Popycha-

do«; Danie Zgliski, autor dramatów » Ricardo* (1874);

komedyi: »U wspólnego stou*; dyalogu: »Poezya i prawda*;

zwaszcza, odznaczona na konkursie warszawskim, wielkiem

uznaniem znacznej czci krytyki cieszya si sztuka cztero-

aktowa p. t. »Jakób Warka* (1894); mniejsze powodzenie miaa

sztuka trzyaktowa p. t. » Szanta* (1896); Z<z<5<?r (pseudonim), au-
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tor 5 -aktowej komedyi ze stosunków polsko-j^dowskich p. t.

»Wze gordyjski « (1893); bezimienny autor »Kraju« (1893)

poruszy bardzo wane zagadnienie spoeczno-polityczne, ale

rozwin je raczej w szeregu obrazów ni w spójnej caoci.

Dramat nasz historyczny, pomimo usilnych stara, nie

moe si rozwin, nie moe si zdoby na co takiego, coby

powszechnie arcydzieem nazwano. Autorowie przedsibior

sumienne studya dziejowe, staraj si pozna ludzi, wypadki,

obyczaje, mow, stroje przeszych pokole; ale to wszystko

napróno. Powstaj wprawdzie udatne ksikowe tragiedye

i dramata, ale niema w nich istnie tragicznj-ch sj^uacyj. Jak

w przeszoci naszej niewiele jest postaci prawdziw groz
tragiki przejmujcych, tak te trudno i dzisiejszym pisarzom

wyrobi w sobie wysokie poczucie i pojcie tragicznoci tak

silne, eby a w odpowiednich utworach stosowny wyraz

znalazo.

Z pomidz}' tych, co usiuj minione dzieje w kotur-

nach tragicznj-ch pokoleniu obecnemu uprzytomni, wymie-

niam najgówniejszych:

Adam Becikowski oddawa si z pocztku poezyi,

ogosi nawet w r. 1863 dwa poemata: Zojijdwk i Serafin;

nastpnie powici si badaniom historyi literatury, wykada-

jc w Szkole Gównej, przez rok szkolny 1866/67, dzieje pi-

miennictwa polskiego w wieku XVII. i publikujc swoje

studya historj^czno- literackie: Mikoaj Rej z Nagoivic (1867).

Wacaw z Poloka Potocki (1868), O satyrykach polskich

XVII. wieku (1872), Konrad Wallenrod, Irydyon, Gustaw

i Werther (1872), Kazimierz Brodziski {\^-] ^), Lucyan Sie-

mie?iski {1878), Fr. Karpiski (1880), Elbieta Drubacka
(i 88 i), Fr. Bohotnolec (1885). W5''szy niemal wszystkie te

oraz i inne prace krytyczne Becikowskiego w jednym zbio-

rze p. n. Ze studydw nad literatur polsk (Warsz. 1886).

W tym samym atoli czasie zwróci si do poezyi dramatycz-

nej, tworzc ju to krótkie, nie obfitujce w dowcip sowa,
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ale majce kilka sytuacyj komicznych jednoaktowe krotochwile

(Nie jestemy sobie nic winni, Wizyta pana Feliksa), ju
to komedye spoeczne (Protegujcy i protegowani 1874);

ju to komedye historyczne (Król Don Juan 1869, Divaj

Radziwiowie 187 1, Przekupka warszawska 1896). W korae-

dyach historycznych stara si autor o wierno dziejom,

o koloryt czasu, o ywo i powikanie akcyi i o krelenie

•charakterów wybitnych: brak atoli temperamentu namitnego,

chód wiejcy z caoci, maa barwno sowa, osabiaj do-

nioso owych zalet i sprawiaj, e o tych utworach pamita

si z tego gównie wzgldu, i pole komedyi historycznej

mao byo dotychczas uprawiane. Dramatów historycznych

Becikowskiego znamy dotychczas dziewi: Adam Taro
<i869), Hunyadi {idi"] o '), Franczeska di Rimini [iS-] 2,), Kmita

i BonarÓ7vna (1875), Król Mieczysaw II (1876, drukowany

w Tygodnikti illustrowanym 1878), Król Wadysaw War-

neczyk (1876), Przysiga (1878), Król Bolesaw miay
{1882), U kolebki narodu (1892). Gówn ich zalet jest psy-

chologiczna i artystj^czna konsekwencj^a w przeprowadzeniu

charakterów przez kolizye dramatyczne, a nastpnie wielka

staranno o zachowanie wiernoci dziejowej zarówno co do

ta ogólnego jak i co do szczegóów, oraz etyczna podnio-

so, wolna od wszelakiego rodzaju paradoksów. Osoby, wy-

prowadzone przez dramatyka na scen, s rzeczywicie isto-

tami ywemi, mniej lub wicej dramatycznemi, ale zawsze

ludmi, i to ludmi danego czasu i miejsca. Gdyby autor mia
4o rozporzdzenia wiksze zasoby wyobrani, a co zatem

idzie, wiksz barwno i si sowa, mógby stworzy dramat

pierwszorzdnej wartoci, o ile on naturalnie ley w grani-

cach naszego narodowego usposobienia. Jz5'k Becikowskiego

jest prawie niepokalanie poprawnym; wiersza uywa nierymo-

wego (który ju Kochanowski do dramatyki naszej wprowa-

^zi), nie starajc si, tak samo zreszt jak i inni dramatopi-

') Waciwie jestto dramat najwczeniejszy, wyprzedzajcy wszel-

ie inne utwory Becikowskiego, bo pisany w latach jeszcze szkolnych.
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sarze nasi, porobi w nim koniecznych ulepsze, coby go na

istotnie miarowy zamieniy.

Becikowski pisa take powieci (Dug honorowy, Pa-

ryarcha — z roku 1872), oraz nowelle: (Ognisko domowe,

Stary kawaler r. 1885), ale te sabe s, zarówno w opowia-

daniu, jak i w rozmowie; charaktery, zwykle szkicowo tylko

narysowane, nie uwypuklaj si naleycie; dodatni ich stron

jest myl rozumna, wynikliwie w rozwoju wypadków prze-

prowadzona.

Wincenty Rapacki usiln prac stara si zdoby to,

co daje talent. Od r. 1874, kiedy si ukaza pierwszy jego,

najwikszem powodzeniem odznaczony, dramat historyczny:

Wit Stzvosz, napisa wiele utworów (Mikoaj Kopernik, Ma-
zur Czart 1876, Mako Borkozmcz 1879, Pro honore domus

1880, Acerniis, Odsiecz Wiednia 1883, Sprawa rodzinna,

Histryoni 1892), w których da pozna swoje wiadomoci

dziejowe, swoje wmylenie si w przeszo, nakreli kilka

piknych postaci, ale nie umia tchn ywszego ducha

w swe dziea, bdce czsto jakby powizaniem wielu epizo-

dów, nie za caoci organicznie si rozwijajc. Najcelniej-

sz stron jego dramatów s sceny zbiorowe, w których od-

malowane bywa starcie si dwu odmiennych prdów cywili-

zacyjnych, lub warstw sobie nieprzyjaznych. Psychologia

natomiast osób pojedynczych nie jest naleycie pogbion,
lubo rysy, jakie w danj^m charakterze autor zaznaczy, umie

konsekwentnie w caoci dziea utrzyma. Najlepiej mu si udaj

postaci artystów, oraz charakter}- namitne i burzliwe. Jzyk,

miejscami peen siy i energii, wogólnoci jest manierowany,

nie ma do swobody i polotu poetycznego. W komedyi hi-

storycznej wytworzy par adnych caoci artystycznych. Po-

mijajc Figlik Staczyka, wspomnie naley z uznaniem:

Odbijanego a zwaszcza obfitujc w mnóstwo rysów cieka-

wych i z ycia aktorskiego doskonale pochwyconych sztuk

p. n. Bogusawski i jego scena (1887). I w drobnych opo-

wiadaniach niejedna rzecz jest cenna; zebrane s one p. n.

Trefni. Wiksze powieci dziejowe nie celuj kompozycy,

UR*S UT. POlS. 31
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jako to: Grzechy królewskie (1885). Hanza, Do 7viatla (1887),

Hhryoni (1891).

Bronisaw Grabowski, znawca slawistyki, pisujcy

liczne studya z dziejów, literatury i ycia Sowian (Sloiv<'(y

w Nrwie 1872, Bulgaroimc w Ateneami 1876, Karolina

wictla tame 1880, Teatr w Czechach, Franciszek Raczki

tame 1884, Trylogia antyczna Vrchlickiego, Akademia umie-

jtnoci 7V Pradze tame, Pielgrzymka do zotego domu w Bie-

siadzie literackiej 1885 i wiele innych), próbujcy take si

swoich w nowellistyce, jest autorem kilku dramatów histo-

rycznych: Mciiiwj i Sivanhilda [\'6-]b\ Syn J /argra/h (iBSo),

Królewicz Marko (t. r.), Domna Rozanda (1886). Specyalne

studya poprowadziy autora do obrania walki z wrogami So-

wiaszczyzny, najprzód Niemcami, potem Turkami, za temat

sw3'ch dramatów. W pierwszym utworze, bardzo jeszcze sa-

bym pod wzgldem ukadu, nastpstwa scen i dyalogowania.

mamy obraz zajmujcych, psychologicznie rónorodnych uspo-

sobie Sowian nadelbiaskich, z których jedni ju przyjli

chrzecijastwo, gównie dla zabezpieczenia si od napadów

giermaskich, drudzy trwali przy swej wierze prastarej, a inni

wreszcie (lubo tylko w pojedynczych objawach) zachwiani

w tej wierze, a z nienawici do Niemców nie chcc przyj
chrzecijastwa, adnej ju nie wyznawali religii. Wszystkich

czy i zapala jedno uczucie: potrzeba obrony ziemi rodzin-

nej przeciw hardym Giermanom, co ich psami sowiaskimi

lyli. W Królciinczn Marku, o wele doskonalszym co do

kompozycyi, widzimy tego podaniowego bohatera w caym
blasku »junactwa«, opromienionego poezy, ale dziaajcego

wród warunków rzeczywistych a wielce dla niego wrogich,

gdy mu nie dozwalaj adnej wikszej klski zada Turkom

i modo kad go do mogiy. Wiele tu scen prawdziwie piknych

i icie poetycznych, a zgodnym z epok i miejscowoci sty-

lem oddanych. W Daninie Rozandzie (napisanej pod pseudo-

nimem Zenobiusza Drakuli) krwawe swaty Tymka Chmiel-

nickiego, gorca mio Piotra Potockiego i tragiczny los

bohaterki tytuowej nastrczay sposobno do rozwinicia

niepowszedniej siy dramatycznej, lecz rzadko kiedy pomy-
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sowi sytuacyi dopisao jej wykonanie. W sztuce fantastycznej,

Boruta (1890), próbowa Grabowski podania ludowe o tym

dyable-szlachcicu przej mj^l powaniejsz, lecz zdoa na-

pisa tylko feery mieszanego charakteru. Prócz dramatów

pisuje take nasz autor komedye i obrazki dramatyczne: Na
wodach. Sprzymierzecy czyli inteligencya 7V miasteczkii (1878),

Drugi raz (1883 w Echit i osobno). Wyz5'skiwanie motywów
komicznych jest w nich zazwyczaj sabe.

Wadysaw Tarnowski (Ernest Buawa, ur. 1841

-f 1878), pisa wprawdzie bardzo wiele powieci poetyckich,

wierszy liryczn5xh (Poczye studenta, Krople czary 1865,

Piohcny i86g), ale najdojrzalszemi jego utworami s dramata,

a mianowicie: Izaak, misteryum biblijne (1871), Karliscy,

tragiedya w 5 aktach (1874) '\ Joanna Grey, obraz tragiczny

z XVI wieku w 5 aktach (1874). Jest w tych utworach na-

tchnienie, zapa, uczucie gorce, sia tragiczna, wyraenia po-

etyczne wiee, potga sowa i wdzik zarazem. Charaktery s
wogóle dobrze pomylane i przez akcy przeprowadzone.

W Karliskich jest wicej skupienia dramatycznego, w Jo-

annie Grey mamy szeroko zar\'sowany na tle stosunków hu-

manistycznych w Anglii obraz starcia si krwioerczych na-

mitnoci, obok bohaterki tytuowej, penej szlachetnego unie-

sienia, serdecznoci i poezyi. W Karliskich jest troch me-

lodramatyzmu (bohaterka jest lunatj-czk), w Joannie tragicz-

:io jest silniejsza. W tamtym dramacie caa rodzina tchnie

duchem bohaterskim, z drobnemi tylko odcieniami w poszcze-

gólnych postaciach, w tym — kontrasty s wj^datniejsze:

przewrotna osobisto Northumberlanda i krwawe instj^nkt}'

ksiniczki Maryi stanowi doskonae przeciwiestwo wzgl-

dem szlachetnej i penej spokoju Joannj'^, wzgldem dziecin-

nego troch, a sztuce swej cakowicie oddanego Holbeina,

lub poetycznego, tsknego samouczka-muzyka, Alastora, syna

kata. Zakochanie si tj^lko Joanny w Guilfordzie, którego ca
zalet bj-a dzielno myliwska, razi w tym podniosym dra-

macie, lubo psychologicznie usprawiedliwionem by moe.
Karol Brzozowski, pocztkiem zawodu swego nale-

cy do poprzedniej epoki, kiedy na tle Wschodu, dobrze
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poznanego przez siebie pisywa powieci poetyczne: A^oc

sfrzrlcóii' w Auafc/ii (1856), Ogi/is/y Irw (1857) i duo to-

maczy z niemieckiego, w dobie nowszej kreli oorazki z y-
cia poudniowej sowiaszczyzn}^: Dcli Peko (1876), Sm
w Bakanach (1877), a potem zwróci si do dramatu. Pierw-

szy jego w tym rodzaju utwór to Malck (1880), wierszem

rjmiowanym 1
1 -zgoskowym pisany, a przedstawiajcy cliwil

ostatecznego zawojowania Krjaiiu przez Rosy. Osnow dra-

matyczn poczerpn autor z Pamitników Mey'a wydanycli

r. 1828 w Paryu. Po Maleku wystawi Brzozowski w tea-

trze lwowskim: Karola XII z niejakiem powodzeniem. Naj-

wieszym jego utworem jest 5 -aktowa tragiedya wierszem

p. t. Joanna Ncapolifaska (1896 w »Ateneum«). Psycholo-

gia gównych postaci przeprowadzona tu zostaa w naczelnych

rysach dobrze, namitnoci przemawiaj waciwym sobie j-
zykiem; styl ma nieraz duo poetycznoci, ruch sceniczny

biegnie szybko, ale potnego wraenia »tragiedya« nie spra-

wia; jest tylko udatnym i niepowszednim » obrazem drama-

tycznym*, poniewa brak utworowi naleytego artystycznego

zerodkowania; charaktery za i kollizye nie przejmuj nas

do gbi.

Kazimierz GuSKI jestto poeta wykanniony roman-

tyzmem, spragniony wielkich uczu, wstrznie, wielbicy

potne charaktery, których dusze pragnby da pozna spó-

czesnym zdenerwowan}-m i zbolaym. Rozpocz od wierszy

lirycznych (na cze Kazimierza W. 1869), po dugiej dobie

milczenia napisa Obkanych (1882), utwór nawskro prze-

niknity tradycyami romantyki, potem da Ann Firlejówne

(1887), z wielu wzgldów znacznie realniejsz od poprzedniej

sztuki, jakkolwiek dajc jeszcze obszerne pole wylewom li-

rycznym i pomysom niezgodnym ze cis konsekwency

rozwoju charakterów i wypadków. Xajlepsz\ni z dolNclicza-

sowych dramatów jest Almanzor (1891 i drugie wydanie

wraz z FirlejÓ7V}i w 1893). Wskazuje on niepospolite zm-
nienie talentu draniat\cznei;(), janowanie nad sowem dla wy-

powiedzenia tego tylko, co pewna osoba w takiej lub innej

sytuacyi wyrazi musiaa, a nie tego, co autorowi poetyczniej-
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szeui i lepiej brzmicem si wydaje,— doskonalsze obrobienie

charakterów, wiksz umiejtno prowadzenia akcyi. Zarówno

scen}- komiczne, jak wzniose maj waciw sobie wybitno,

tak, e pod tym wzgldem nie zawodzi autor oczekiwania

czytelnika. Wiersz wszdzie pikny, nieraz wietny. Tre
tylko sama nie moe obudzi w nas ywszego zajcia. Spó-

czucie dla losów czowieka wzrasta w miar podniosoci ce-

lów, ku którym on dy. W bohaterskim królu Maurów wi-

dzimy dzielnego wojownika, do szlachetnego czowieka, am-

bitnego wadc, któremu idzie o powikszenie swych posia-

doci i bogactw. W jego wrogach, hiszpaskich chrzecija-

nach, nie znajdujemy równie takich uczu i de, któreby

serce nasze ku nim stanowczo i nieodwoalnie skoniy. Star-

cie si wic tych potg jest do obojtnym wypadkiem pod

wzgldem etycznym; sia tragiki nie dziaa tutaj z nieprze-

part sw moc. Sympatya jedynie poety dla Almanzora po-

trafia niejednokrotnie pocign ku niemu czytelnika. Scen

penych siy i uroku poetycznego nie brak utworowi. Dra-

mat najnowszy, który autor tragiedy przezwa. Król Bole-

saw Smiaiy (1896), podejmujcy wtek przez tylu innych

obrabiany, ma wprawdzie duo piknoci szczegóowych, ale

jako cao zarówno w osnowie jak i w psychologii gów-
nych postaci nie posiada do skupienia lub do siy tra-

gicznej, by wywoa potniejsze wraenie. adny jest obra-

zek dramatyczny p. t. » Chata Nikodema« (i8g6). — Z innych

utworów Gliskiego wiele zalet posiadaj wyjtki z i?fr<?7^w-

skiej pieni {^r\xV.QVi!?iXic. w Ateneum 1891), majcej zobrazo-

wa czasy podaniowe Lecha. Ze wspomnie osobistych brane

s fragmenty Nocy bczseniiych, jak niemniej lVspo?nnienie

Tatró-M (i 89 i). Liryki i epigraraata zawarte w Poezyach (1893)

w drobnej tylko czci za wyraz prawdziwego natchnienia

uwaa mona. Twarde warunki ycia zmuszaj poet do ro-

bót, które usposobieniu jego mao odpowiadaj. Jest te Gli-

ski autorem powieci: Czarodziejka, Psia hidka. Kwiaty bez

woni (1894), Budownicy szczcia {1895), Tarantula (1896),

Klska (1897), nowel zebranych w ksikach p. t. Z zakutego
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grodu (1891), Spltane nici (1893), oraz kilku utworów dla

dzieci i modziey.

Julian towski (w rzeczywistoci: Wadysaw Ksi-
ek ur. 1857, zmary 1897 r.), poeta wadajcy wierszem wy-
twornie, — nam da si pozna z dwu dramatów: Izrael na
puszczy (1880) i Firdusi (1884). Polot poetycki, silne, gbo-
kie, namitne uczucie, charaktery pene podniosoci lub

grozy, jzyk pikny, w wiee nieraz przenonie strojny, oto

gówne zalety utworów. Zwróci si potem do nowelli, cho-

cia si w niej nie rozlubowa, poniewa nie wj-pywaa z g-
bin jego usposobienia i kierunku myli, w którym fantazya,

a nie obserwac3'a dominujcym bya pierwiastkiem. Najpik-

niejsz z jego dawnych nowel s: Wawrzycowie, mieszczcy

si w pierwszym zbiorze zatytuowanym ironicznie No7vo-

czeni bohateroime (1888). Póniej posz}^ dalsze zbiorki, za-

wierajce rzeczy bardzo rónej wartoci: Rywale (1890), Na
boym wiecie (1891), Robakiewicz (1892), Stary m (1893).

W kocu przeszed do powieci a pierwsz prób jego w tym

kierunku, niezbj't udatn, bya Rogata dusza (1894).

Juliusz Turczyski w zawodzie literackim pracuje

ju oddawna, bo co najmniej od r. 1861, k;edy wyda dramat

wierszem p. n. Kiejstut, ale ani tym utworem, ani te poe-

matami: Poime o czarnobrewcti, Tragiedya 4)'«rt (1867), ani

Krytycznym rozbiorem dziel Adama Mickiewicza (1872, Gra-

yna, Wallenrod, Dziady), ani wreszcie opowiadaniem Jaskinia

pote_pieiica (1875) nie zwróci na siebie baczniejszej uwagi

ogóu. Dopiero dramat Mojmir, uwieczony nagrod na kon-

kursie krakowskim, a ogoszony drukiem w roku 1882, obu-

dzi troch ywsze zajcie, lubo posiada zalety czstkowe je-

dynie. Mojmir, przedstawiony z pocztku jako król dzielny,

energiczny, przebiegy i podejrzliwy, okazuje si w cigu
akcyi bezczynnym i bezradnym; wskutek tego dramat zmie-

nia si na szereg obrazów dyalogicznych, przeplatanych du-

gimi monologami. Tre gówna: obrona starych bogów prze-

ciw zaprowadzonemu przez Mojmira, dla wzgldów politycz-

nych, chrzecijastwu, nie moe dzi u nikogo znale S3'm-

patyi, zwaszcza e drugi motyw: walk przeciw Niemcom
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zostawiono na dalszym planie. Dyalog nie posiada ani y-
woci ani potgi dramatycznej i akcya wlecze si; 4 akty

wygldaj jakb}- ekspozycya, a 5 jest nagem rozwizaniem.

Na scenie unika autor rozmylnie obrazu boju i mordów;

jeden tylko Mojniir ginie wobec widzów; zabójstwa wskazane

s poprzedni mow tj^ch, co je speniaj. Po Mojmirze za-

czy si znów pojawia powieci i uowelle: Niepopraitmi,

{satyra na ydów), U stóp Czarnohory i wiele innych opo-

wiada i obrazków z ycia góralskiego na Rusi.

Konkurs dramatyczny warszawski imienia Wojciecha

Bogusawskiego 1886 r. wywoa cay szereg utworów, z po-

midzy których komisya pierwsz nagrod przyznaa Alber-

towi Wójtowi Stanisawa Kozowskiego. Wyrónia si

istotnie ta tragiedya od ogóu nowszych prób tego rodzaju

odmiennym traktowaniem pierwiastków dramatycznych; autor

chcia odtworzy namitne, na pó dzikie usposobienie ludzi

z pocztku XIV wieku, zapamitaych zarówno w gniewie

jak w mioci, zmysowych i okrutnych. Uda mu si ten za-

miar w znacznej czci, w przeprowadzeniu charakterów przez

akcy bya konsekwencya, w sposobie wyraania si ttnia

jdrno, posugujca si obrazami rozlegle, nieraz szczliwie

rozwinitemi. Uczu S5'mpatycznych nie budzia jednak tra-

giedya, a rac w wielu miejscach jaskrawoci lub niezrcz-

noci, nie uzyskaa potwierdzenia wyroku sdziów konkurso-

wych w uznaniu ogóu. Druga tragiedya Kozowskiego : Esterka

(drukowana osobno 1896) sabsz jest od pierwszej; rodki

artystyczne w niej u5'te s pospolitsze, motywowanie gów-
nego wypadku mao przekonywa; niektóre tylko ustpy s
wietne. Najnowszy jego dramat Ticrnirj {iSg"]), pomimo wad

w psychologii i ukadzie, wielkie zyska powodzenie.

O wiele wikszem uznaniem ni Alberta Wójta obda-

rz5' ogó dwa inne dramata na owym konkursie odznaczone

t. j. Larika i Len. Oba posiadaj to w obfitoci, czego bra-

ko Wójtowi — wasno budzenia silnych uczu sympa-

tycznych.

Larika napisa Jan GADOMSKI, przedstawiajc w nim

rozpaczliw walk tuziemczych celtyckich mieszkaców Wiel-
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kiej Brytanii z wdzierajc si coraz gwatowniej i dziaajc
rozkadowo potg rzymsk. Róne odmiany uczu patryo-

tycznycli, jak nie mniej ich sponiewieranie i zanik, wcielone

w postaci ywe, nie allegoryczne, wprawione w ruch peen
kolizyj tragicznych, tak potnie przejmuj czytelnika i widza,

e na usterki ukadu zwaa niewiele.

Lena jest utworem Wacawa Karczewskiego (Ma-

ryana Jasieczyka). Dziewczyna jeszcze uczu swych niewia-

doma, wydana zam za czowieka przeytego i nikczemnego,

poznawszy jego podo jak nie mniej podo caego otocze-

nia arystokratycznego, pod wpywem rozwijajcej si w jej

duszy mioci do towarzysza lat dziecinnych, porzuca dom
peen ohydy, a odtrcona przez rodziców, pozbawiona Janka,

który zgin w pojedynku z jej mem, dostaje obkania.

Chocia w kompozycyi s znaczne bdy, pikno wielu scen,

szlachetno i poetyczno charakterów Leny i Janka nadaj

caoci powab wielki.

Stanisaw hr. Rzewuski, rodem z Woynia, prze-

siadujcy od lat wielu w Paryu i biorcy czynny udzia

w tamecznej publicystyce, napisa zarówno w polskim jak

francuskim jzyku duo dramatów (» Ostatni dzie Don Ju-

ana*), powieci (> Hrabia Witold*) i artykuów literackich.

Polotu i siy ma duo, zarówno jak i skonnoci do para-

doksów.

W W. Ks. Poznaskiem odznaczy si jako pisarz dra-

matyczny JÓZEF KoCIELSKi, autor niefortunnego zbioru

»Poezyj« (1884). Napisa on najprzód tragiedy p. t. »Wady-
saw Biay, ksi gniewkowski (1874) rozwlek i le skom-

ponowan, potem drug p. t. »Arrya«, (1875, druk. w 1882),

posiadajc przeliczne pod wzgldem myli tyrady i sceny,

chocia nie zadawalajc w caoci. Zwróci si nastpnie

na pole komedyopisarstwa i ogosi »Dwie mioci*, » Dzien-

niczek Justysi*. Ta druga ma duo uroku poetycznego i zna-

laza powodzenie w teatrze.

Wadysaw Rabski, napisawszy studyum historyczno-

literackie o satyrach Krzysztofa Opaliskiego po niemiecku

(na stopie doktorski),, ogosi równoczenie 1893 r. pierwszy
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swój dramat » Asceta «, mglisty w pomyle, niezrczny w uka-

dzie, lecz okazujcy w autorze umysowo yw i kwestj-ami

ywotnemi zajt. Odda si potem publicystyce i w krótkim

przecigu czasu jako szermierz idei postpowych zyska so-

bie rozgos niemay. Drugi jego dramat p. t. »Zwyciony*

(1895) oparty jest na walce uczu osobistych z deniami
i przekonaniami spoecznemi (demokrata zalubia arystokratk

i chcc dogodzi sercu, sprzeniewierza si hasu przez si
goszonemu). Napisany jest jdrnie; a postaci trzymaj si
dzielnie pod wzgldem psychologicznym i scenicznym.

Wadysaw MoTTY(f i 895) powica si zrazu malar-

stwu, ilustrowa dziea Flammariona oraz » Banie i klechdy

polskie <. Nastpnie przerzuciwszy si na pole literatury ogosi

chorobliwie fantastyczn nowell p. t. » Hrabina Hoisthohl«,

a potem dramat p. n. »Demon mioci «, grany w Poznaniu

i Krakowie, posiadajcy pewne zalety psychologiczne, lecz

nieudolny pod wzgldem techniki. Drugi jego dramat 4-akto-

wy, przedstawiony na scenie poznaskiej w r. 1895 p. t.

»W zapasach z losem « nie posiada siy dramatycznej.

Nad dramatem historj-cznym pracowali take z mniej

-

szem lub wikszem szczciem: zmary w r. 1879 Józef ^Voj-

ciechowski (Józef z Mazowsza), autor poematów (»Judyta«

1863), powiastek i powieci (»Kobiety i mczyni* 187 1),

wreszcie tragiedyi: »Gero Margraf« (1873); — Franciszek La-

socki, autor tragiedyj i obrazów dramatycznych: »Ludgarda«

(1867, Warsz.), »Nemezys« (1875, Rzeszów), »Zdemaskowani

«

(t. r.), »Joanna, królowa neapolitaska« (1893), » Wbrew za-

»miarom« (1896, Sambor), » Caopalenia* (t. r.); — Paulina

Moers Tuszewska (Julian z Poradowa), autorka » Przeora Pau-

linów*, który j najwicej rozsawi, »Wesela Zdobywcy*,

» Kleopatry* i » Ksinej Gorysawy*; — Leopold hr. Sa-
rzcski, autor dramatów: »Syn Bohdana* (1868), » Starosta

wieluski*, » Legat hetmana* (1869), » Gwiazda Syberyi«

(1881), komedyi: »Powrót konfederata* (1869), komedyo-dra-

matu: »Sen trefnisia* (1882), na tle czasów Jana Kazimie-

rza); — Jozef abuski, który ogosi dramata: »Agrypina«,

(1886), » Ziemowit* (1887), » Bolko szczodry* (1894) i in.; —
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Waclaio Wojsym Antoniewicz, autor dramatu: » Zygmunt
August król polski « (1888).

W dramacie spóczesnym zaznaczy naley do udatn
prób p. t »Zmarnowane ycie« (1895), napisan przez Se-
fanic Laudynow ; zna tu gbsze wpatrzenie si w istot

i objawy dusz}'^ ludzkiej, zna take wprawne wadanie pió-

rem, chocia jzyk i styl przedstawiaj pewne usterki.

Odrbne od innych dramatyków naszych stanowisko

zajmuje ALEKSANDER witochowski (Wadysaw Oko-
ski), znany nam ju jako publicysta, miao a czsto zuchwale

bronicy hase postpowych, jako stylista nieporównany, jako

talent przedniego rzdu. Pierwszym jego utworem dramatycz-

nj-m byli Niewinni, który to utwór komisya krakowska do

grania zalecia; nastpiy potem: Ojciec Makary, Antea, Na
targn, Helwia, Podda?ika, Za mask. Pikna, Bazen, Pau-

zaniasz. Zalet wszystkich tych utworów jest jaki rys ory-

ginalna^, jaka strona, zazwyczaj przez dramatyków nasz5'ch

pomijana; czy to gdy autor rozwija teor3' zalenoci woli

od pobudek wewntrznych; czy gdy maluje straszne mczar-

nie ksidza, któremu do dzieci wasnych przyzna si nie

wolno; czy gdy dowcipnie wystawia niebezpieczestwa, na

jakie pikno kobieca jest naraona; czy gdy w imi swo-

body indywidualnej, w imi praw czowieka, zakada protest

przeciw zwyczajom i obyczajom tradycyjnym. Czaruje nas da-

lej w tych dramatach styl wszystkimi blaskami drogich ka-

mieni najstaranniej oszlifowanych; autor unika jak zarazy

wszystkich wyrae pospolitych, utartych i spowszedniaych,

a tak dba o wykwintno jak aden z naszych spóczesnych

pisarzów; przenonie jego i porównania oryginalne i wiee,

a zwykle nader trafne, nie maj nic spólnego z figurami

retorycznemi
;
polegaj one przewanie na przywracaniu albo

nadawaniu wyrazom abstrakcyjnym znaczenia konkretnego, na

wlewaniu w J;e oderwane pojcia — ycia i ruchu. Dowcip,

mianowicie dowcip zjadliwy, jest zawsze na zawoanie autora;

z temperamentu satyryk i pamflecista, przenosi sw niepoha-

mowan werw i swój subtelny zmys spostrzegania rónic

do dramatu i wywouje na usta umiech, peen zoliwego
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zadowolenia, czasami bolesn)'; szczerego serdecznego miechu
nigdy on nie wywoa, ale niekiedy przejmuje strachem: ostrze

jego byszczy jak stal, migoce jak brylant. A dyalog, zawsze

wietny, dociga niejednokrotnie najdalszych granic drama-

tycznoci i oywienia. Potrzeba wyty wszystkie zdolnoci

ujmowania wrae, aeby zrozumie i wedug zasugi oceni
ca kunsztowno tej wymiany sów, która jest wymian
pocisków.

Obok tych zalet atoli, stoj inne waciwoci tworzenia,

które mnie przynajmniej wydaj si wadami. Bogactwo i ró-
norodno natury ludzkiej sprowadzone zostay w dramatach

Okoskiego do minimum. Temperamenty i charakter}^ w wy-
raaniu swych uczu i myli, w postpowaniu i czynach za-

cieraj si do niepoznania, a czasami i znikaj nawet zupe-

nie. Panujcym wszdzie typem jest czowiek rozumujcy,

dowcipny a do rozkrwawiania ran serca wasnego, wykszta-

cony wykwintnie, zrczny dyalektyk, mówicy abstrakcyami

zamienionemi w obrazy. Czy to bdzie niewolnik z IV wieku

przed Chrystusem, czy patrycyusz rzymski z czasów Cezara,

czy szlachcic polski z poowy XVIII stulecia, czy dzierawca

z pocztku wieku naszego, czy adwokat spóczesny: wszyscy

przemawiaj jzykiem, waciwym jedynie i wycznie samemu
autorowi; wszyscy maj na zawoanie nadzwyczajn zrcz-

no dyalektyczn, obfito wielk porówna i obrazów;

wszyscy s sprytni i przebiegli w myli, mniej zdolni do

czynu, draliwi, nerwowi, pessymici i cynicy potrochu. Co

si powiedziao o mczyznach, to prawie bez wyjtku da si

zastosowa do kobiet: s to umysy subtelne, wadnce skar-

bami mowy, jak mao kto, wyposaone wyobrani bujn
i lotn, rozumiejce kady splot mj-li i szermujce sowem,

jak wytrawni i wytworni sofici. Z pozoru nionab}- te osoby

wzi nawet za istoty pozbawione serca, które pochona
zdolno rozumowania. W gruncie rzeczy tak nie jest, —
maj one wiele uczucia i to gbokiego, wulkanicznego; ale

tak si przyzwyczaiy do ukrywania go w gbi duszy, tak

si uzbroiy w kolce dla wiata otaczajcego, e uczucie to
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\v\ tl()l)\\va si na jaw rzadko i nie wypowiada si prost

mow serca, ale amplifikacy poetyck.

I póniejszy picioaktowy dramat witochowskiego
Aspdzya (w Prdicdzir 1885) ma podobne zalety i wad}-, tylko

e wady w mniejszym tu wydatniej stopniu anieli w dra-

matach poprzednich, dlatego, e wikszo osób w nich wy-

stpujcych — to najwietniejsze umysy Grecyi Perykleso-

wej: to Anaksagoras, Protagoras, Sokrates, Fidyasz, Sofokles,

Eurypides, Perykles i Aspazya; ich wic rozmowy, choby
najwykwintniejsze, chob}' wszystkimi blaskami drogich ka-

mieni byszczay i lniy, choby zrcznoci i dowcipem

szczytu pomysowoci sigay, jeszcze racemi nieprawdopo-

bienstwem nie bd. A jeeli zauwaN^my, e autor umia tu

si powstrzyma w szafowaniu skarbami wykwintnego stylu

i dozwoli mówi niektórym osobom, nie nalecjmi do wy-

twornego grona np. Hermipowi, w sposób zwyky, a nawet

pospolity; jeeli nawet rozmówcom wytwornym potrafi na-

da odrbne odcienie wyraania si, np. Sokratesowi; to uzna
bdziemy musieli znacznj' postp w urozmaiceniu dykcyi

stosownie do temperamentu i stopnia uksztacenia personelu

dramatycznego; w wyraeniu tylko uczucia gbokiego nie

wzniós si ponad retoryk. W osnowie dramatj^cznej poru-

sza witochowski odwieczn walk postpowej i wolnomyl-

nej demokracyi z konserwatywn
,

pozornie bogomj-ln,^

a w gruncie samolubn i zepsut arystokracy, która wszel-

kich dokada stara, aeby ludziom nowym i pogldom no-

wym utrudni wpyw na masy spoeczne. Jako zwyk a naj-

dotkliwsz bro, któr w tej walce posuguj si ywioy za-

chowawcze, przedstawia autor oskarenie postpowców o znie-

waenie wiary i moralnoci. Pod ciosami tej broni wielu

umiera, jak Fidyasz, inni, chcc ich unikn, musz i na

wygnanie, jak Anaksagoras, a rzadko kto odpiera je zwyci-

sko, jak Perykles z Aspazy. Mona nawet powiedzie, e to

zwycistwo Perykksa w dramacie jest raczej frazeologiczne

tylko ni rzeczywiste, gdy cokolwiekbymy mówili o zmien-

noci usposobie tumu, mowa Peryklesa nie bya tego ro-

dzaju, aeby moga wpyn stanowczo na uspokojenie urny-
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sów roznamitnionych w tym stopniu, w jakim go odmalo-

wa witocliowski. Ukadu caoci doskonaym nazwa nie

podobna; za duo w dramacie poruszono spraw, aeby je mo-

na byo równomiernie obrobi; brak zogniskowania czci
daje si czu silnie; a zmiany scen nieraz upowodowa nale-

ycie nie powiodo si.

Dwa nastpne dramata witocliowskiego: Aureli JFY-

szar (1888) i Regina (1889), stanowice wraz z Ojcem Ma-
karym trylogi » Niemiertelnych dusz<s nie przedstawiaj

postpu pod wzgldem artystycznym. Znowu w nich natura

ludzka w uszczuplonych pojawia si ksztatach, znowu
rozmowa osób, na rónym stopniu wyksztacenia bdcych,

a odmiennemi temperamentami obdarzonych, jest jednakowa;

uczucie za, jak i poprzednio, w tj-radach retorycznych wyst-

puje. Idea zasadnicza obu dramatów jest wspólna: wypieranie

jednostek wyjtkowo utalentowanych i pragncych dziaa

z siebie i na swoj rk przez tum ucywilizowanj', trzjnna-

jcy si pewnych norm trdycyjn3'ch. Aureli Wiszar, pragnc

da przykad unormowania uczciwego stosunków midzy pra-

codawcami a robotnikami, »zaoy fabryk, której dochody

i zyski miay by rozdzielane midzy robotników. Rzeczy-

wicie pokochali go oni i widzieli w nim swego dobroczyc.

Przedsiwzicie szo dobrze, ale poniewa szkodliwie oddzia-

ywao na interesa innj^ch przemysowców i budzio niepo-

dane roszczenia w ich gromadach roboczych, wic usiowano

go odwie od zamiaru, nastpnie odstraszy, a wreszcie gdy

to nie pomogo, pozbawiono kredytu i doprowadzono do

niemonoci pokrycia zobowiza pieninych. Jednoczenie

rozniecano w robotnikach naprzód przesadne nadzieje, a po-

tem nikczemne podejrzenia. Ciemni, rozakomieni, poduszczeni

przez intr>-gantów, nie otrzymawszy spodziewanych i lichwia-

rzom sprzedanych zysków, wybuchnli buntem i podpalili

fabryk. Aureli, oburzony niewdzicznoci i zbrodni, wpad
do papierni, gdzie go paru otrów i sprawców poaru zam-

kno Vi gorcej suszarni «, Regina po okropnym zgonie ma
opuszcza Europ i udaje si do Afryki, do Ojca Makarego,

który tu rozwija bardzo skuteczn cywilizacyjn dziaalno.
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Staje si jego pomocnic w owiecaniu, wspomaganiu i lecze-

niu biednych murzynów. Niedugo wszake mog swobodnie

oddawa si swoim dobroczynnym zajciom. Francuzi doma-
gaj si, eby Ojciec Makary suy ich polityce; Anglicy,

eby popiera ich interesa handlowe; Koció, eby dziaa
w myl papiea; Niemcy, eby nie wchodzi w sfer ich za-

borów. A gdy Ojciec Makary, chcc utrzyma sw niezale-

no i majc na celu dobro tuziemców, nie za jakiekolwiek

wzgldy postronne, odmawia tym daniom i nagabywaniom,

czuje si nagle przez wszystkich opuszczonym, widzi demo-

ralizacy za pomoc wódki szerzon wród jego wasnej gro-

madki, wreszcie przez nasanego od handlarza niewolnikami

murzyna zostaje otrutym. Regina, otoczona nieprzjjaciómi,

nie widzc monoci dalszego dziaania, rozczarowana co do

wyników misyi przez siebie podjtej, zaywa trucizn i aeby
si nie dosta w rce wrogów, podpala chat, w której si
znajduje. Taka iest tre tych obu dramatów; poniewa
w nich gównie chodzio o uwydatnienie myli przewodniej,

charaktery, z W3'jtkiem gównych, zostay, ledwo naszkico-

wane. Aureli Wiszar ma nieco wicej wydatnoci pod tym

wzgldem anieli Regina.

I najnowsza praca witochowskiego: D^tchy (1895)

ujta zostaa w form dramatyczn. Nie je.st to jeszcze cao
.skoczona; ogoszone dotd trzy czci stanowi dopiero jej

poow. O sposobie zatem przeprowadzenia idei zasadniczej

nie mona sobie wyrobi naleytego pojcia. Ide t jest

walka ludzkoci o wiato i swobod. Wyobrazicielami tej idei

s dwie jednostki ludzkie Aryos i Orla, odradzajcy si w co-

raz to nowej postaci w cigu wieków. Pierwsza cz Duchóti'

p. t. »Alrun< przedstawia bojowanie Aryosa i Orli, wród
pierwotnej hordy ludzkiej, o prawo mioci osobistej dwojga

kochajcych si istot. W cz.ci drugiej p. n. >Moronovvie«

widzimy pragnienie wydobycia si z wizów rzdu kapa-
skiego, narzucajcego jarzmo niewoli na wszystkich, utrzymu-

jcego rozbrat midzy plemionami i niedozwalajcego indy-

widuom dziaa swobodnie. Cz trzecia p. t. > Zwiastun

'

zajmuje si zobrazowaniem apostolstwa mioci, prz>^mowa-
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nego z upojeniem przez godnych i biednych, a ciganego

przez sytych i monych. Cz ta jest najpikniejsz, bo w niej

zalety styki witochowskiego mogy w przedstawieniu bar-

dzo urozmaiconych stosunków zajanie w caej peni; kiedy

w dwu pierwszych, dalekich od prostot}^ jak sobie wyobra-

amy w zaraniu dziejów, autor chcc upoetyzowa swych

bohaterów, kaza im przemawia nieraz sowami sztucznej

i chodnej patetycznoci. Sceny w D^icJiach s przeplatane

opisami krajobrazów i siedzib ludzkich, opisami bardzo, cza-

sami zanadto wykwintnemi.

Szersze pojcie natury ludzkiej znajdujemy w powiast-

kach Okoskiego: Karl Krug, Chawa Rubin, Damiai Ca-

penko, Klemens Boruta, które cz si wspóln ide walki

o byt. Niema tu ju ludzi dowcipnych, nerwowych i drali-

wych; ale osob\^ z rónymi temperamentami, z rónym sto-

pniem wyksztacenia i odmiennymi naogami. Widoczny jest

w autorze wpyw obserwacyi, wpyw wspomnie osobistych,

branie osnowy wicej z ycia, ni z fantazyi. Wprawdzie i tu

przemaga jeszcze jedna sytuacya tylko; widzimy, jak ci ludzied do zapewnienia sobie sposobu do ycia, jak myl ich

pracuje nad tem wycznie, aeby zdoby kawaek chleba albo

o biedzie zapomnie, aeby zapewni byt rodzinie lub módz

j utworzy. Lecz atwo sobie to wyjani szczupymi roz-

miarami nowelli, której gównem zadaniem jest odmalowanie

charakteru w pewnej kolizja dramatycznej. Tymczasem drobne

szczegóy, z ycia zaobserwowane, dowodz, e autor, jeeli

chce, potrafi wdroy si w przedstawianie natury ludzkiej

wszechstronnie. Nawet jzj^k zastosowa, cho w czci, do

stopnia wyksztacenia tych osób, które malowa: nie mówi
ju one, jak osoby dramatów, stylem wykwintnym i nau-

kowym; autor pohamowa w sobie popd do szyderskiego

dowcipu i kad z postaci swoich odmiennym nieco sposobem

wyraania si obdarzy.

Prócz twórczoci belletr>'stycznej
,

prócz oywionego

udziau w publicystyce, witochowski ogosi take powane
studyum: O powstawaniu praw moralnych (Warszawa 1877),

które jest znacznie rozszerzon doktorsk rozpraw, napisan
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w jzyku niemieckim; wyda Dumania Pessymisy i rzecz

o Walterze w stuletni rocznic jego mierci (Warsz. 1878),

dwa odczyty publiczne O Epikureizmie (Warszawa 1880),

rozpraw: Poeta jako czowiek pierwotny (1896). Wiele arty-

kuów popularno-naukowych zamieci dawniej w Przegldzie

tygodniowym, od roku 1878 w Nowinach, a od roku 1881

w Prarvdzie.

W Krakowie zaczy wychodzi w r. i8g6 » Pisma Ale-

ksandra witochowskiego « majce obj 6 tomów.

Pewne, lubo do dalekie podobiestwo do witochow-
skiego w manierze artystycznej okazali dwaj modzi dramato-

pisarze: Seweryn Plomieczyk i Alfred Nossig. Pierwszy

ogosi w r. 1 88 1 (w Kijowie) obraz dramatyczny p. n. Wojna,

w którym autorowi nie tyle szo o odtworzenie jakiej rze-

czywistoci, chocia osnowa umiejscowiona jest w Boni
w czasach nam bardzo blizkich, ile o uplastycznienie idei,

jak uwydatni Grottger w cyklu Wojny: ludzie czy szakale?

Alfred Nossig wyda w r. 1885 (we Lwowie) poemat

dramatyczny p. n. Tragiedya myli, gdzie na tle ycia, cier-

pie i mczestwa Giordana Bruna jdrnem, dzielnem sowem
odmalowa walk wolnego ducha z gniotcemi go formami,

przekazanemi przez pokolenia, a zamienionemi w bezduszn

rutyn. Potem napisa dramat historyczny p. t. Król Syonu,

obrazujcy chwil powstania ydów przeciw uciskowi Rzy-

mian za Hadryana pod dowództwem Bar-Kochby. W dowódcy

tym autor, zgodnie ze swem usposobieniem , uwydatnia we-

wntrzny rozam, niewiar w obrzdki religijne, któremi jednak

dla tumu posugiwa si musi, pogard dla tych, na których

czele stoi, lecz przytem i nader wielk wraliwo na wdziki

niewiecie, co ostatecznie burzj- jego ambitne plany. Kilka

scen, w duchu Szekspirowskim napisanych, celuje moc wy-

raenia; wiele tu jest dowcipu i rozumnych spostrzee, ale

cao nie sprawia dramatycznego wraenia, nie budzi uczucia

grozy, nie przejmuje i nie wstrzsa duszy. — Prócz tragied)^

pisa Nossig Poezye proz (1888), w których wicej si inte-

resuje wewntrznemi przejciami duszy ni zewntrznymi wy-

padkami, lubuje si w zgbianiu wasnej jani lub pokre-
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wnych sobie duchów i stara si wyowi z nurtów ycia
pereki natclinienia; czsto, niewtpliwie, bierze piknie bysz-

czc kulk szklan za per rzeczywist, paradoks czy W3'br>^k

fantazyi za mj-l gbok, adny frazes za spostrzeenie; ale

nieraz te istotnie poów mu si udaje. Ta ostatnia uwaga
zastosowan by musi w szczególnoci do obszernej opowieci

Jan Prorok (1892), przybierajcej zwroty epopei, a obrazujcej

na tle ycia lwowskiego w r. 1880, z rónych stron rozpa-

tr}-wanego, usposobienie, przejcia, proces duchowy tytuowego

bohatera, któr}- czujc w sobie skonno do rzebiarstwa, nie

ufa jednak SAvym siom i coraz innych szuka zaj, dopóki

wreszcie nie przekona si, e tj-lko w zawodzie plastyki

znajdzie zadowolenie wewntrzne. Jest w tj^m utworze taka

obfito mj-li, tjde scen przepysznych, e monaby go wj^soko

postawi, gdyby nie race bdy jzykowe i stylowe. —
Nossig pisuje take rozprawy ekonomiczne i spoeczne, za-

równo po polsku jak po niemiecku (>Ueber die Bevolkerung«

18S5, »Materialien zur Statistik des jiidischen Stammes« 1887,

»Versuch zur Losung der jiidischen Frage« 1887, »Einfuh-

rung in das Studium der socialen Hygiene« (Stuttgart, 1894).

Poez}-a epiczna dugo prawie nie istniaa w literaturze

naszej z doby ostatniej; pojawia)' si wprawdzie niekiedy

' zakusy « w tym kierunku twórczoci, ale przechodziy za-

zwyczaj niepostrzeenie i nie wywoyway najmniejszego

zajcia. Kto dzi wspomina Królewsk par Józefa Tretiaka,

Poivie o Czarnobrewci Juliusza Turczyskiego, liczne po-

wieci poetyckie Ernesta Buawy (Wadysawa Tarnowskiego),

Ziinerzeta, Bitw, Janin Teodora Sczkowskiego, Opryszka

Maryi Bartusówny i inne tym podobne utwory? Napisane

wedle dawnej maniery, powtarzajc obrazy i zwroty znane,

nie wnoszc adnego nowego pierwiastku poetycznego w wy-

borze treci, nie mogy one rj^walizowa z powieci pro-

zaiczn, która wzia interesa spoeczne pod swój patronat

i pozyskaa serca i wyobranie ogóu czytelników. I dlatego

w najnowszym okresie rozwoju naszej epiki nie posiadamy

r«RVS LIT. POLS. 2 2
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ani jednego wikszego utworu, któryby od naladownictwa

dawnych ksztatów poetyckich by wolny, któryby nowe wi-

dnokrgi w zakresie formy otwiera. Wogóle obecne próby

epickie s sabe jako cao i tylko w szczegóach ta lub

owa nad mierno si wznosi. Poeci bardziej utalentowani

unikaj epiki, nie chcc si posugiwa ksztatami przebrzmia-

erai, a nie majc sij' do stworzenia nowych. Od czasu do

czasu tylko, jakby dla utrzymania cigoci tradycyi poetyc-

kiej, ukae si powie, której ju nawet niekiedy poetyck

nie nazywaj, tylko... wierszowan. Za najpikniejsz, naj-

wicej tchnienia poetyckiego zawierajc, starannie pod wzgl-

dem stylu i wiersza obrobion caostk epick uwaam Bro-

nisawa Komorowskiego: Kniaziowie Royscy.
Bronisaw Komorowski rozpocz od poezyj lirycz-

nych i komedyi: Po mierci (1868); napisa nastpnie ca}'

szereg tragiedyj krelonych piknym jzykiem i wytwornym

wierszem, a penych uczucia i fantazyi. Par z nich zaledwie

drukiem ogosi, jako to: Rejtan (1869), Krok, ostatni Arkony

ksi (1874). Równoczenie jednak zajmowa si i dalej ko-

medyopisarstwem: A/aoduszni (187 1), Próba ognia (1874)

i powieciami poetyckiemi. Ostatnim jego utworem drama-

tycznym, napisanym i posanym na konkurs dramatyczny

w Krakowie r. 1875, ale drukowanym dopiero w r. 1882, jest

Bdna g7viazda, komedya w 5 aktach wierszem, na tle cza-

sów Stanisawowskich. Jestto nie tyle komedya, gdy ywiou
prawdziwie komicznego brak tu prawie zupeny, ile obraz

dramatyczny lekkomylno.ci obyczajów, zalotnoci, zagszczo-

nych rozwodów dla przyczyn bahych, dla kaprysu. Wiersz

tu wszdzie gadki i adny, ale bardzo mao charakterysty-

czny; wszyscy mówi prawie jednakowo: poetycznym jzy-

kiem samego autora. Jedna posta naprawd jest dobra, t. j.

kaprynej, nudzcej si i szukajcej cigle nowych wrae
Karoliny, gównej osoby w obrazie. Jako pomys oryginalny

tego utworu ju w sprawozdaniu konkursowem z r. 1876

zaznaczono wprowadzenie do niego osoby, o której cigle

si mówi na scenie,, której udzia w akcyi jest dla widza

niewtpliwym, a która mimo to nie pojawia si na widowni
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a do koca, chocia poniekd sztuk rozwizuje. Pomys ten

znalaz si nastpnie w Pogodzonych z losem Lubowskiego

(1878), gdzie podobn rol ma ksi, raz si tylko i na

krótko ukazujcy na scenie, oraz we Friebcm Zalewskiego

(1885), gdzie wanie ten Friebe, o którj-m si cigle mówi
w sztuce i który jest panem S3'tuacyi, nie ukazuje si wcale

i jest tylko zaanonsowanym tak samo jak w utworze Komo-
rowskiego ksi Denasau... Najnowszym jego utworem, sn
dugie lata obmylaniem i obrabianym, jest powie poetycka

na tle XVI stulecia p. t. Kniaziowie Royscy (Lwów, 1889,

2
1 3 str.), gdzie peen tsknej zadumy nastrój, z rozpamity-

wania piknej przeszoci i zestawienia jej z chmurn tera-

niejszoci wyniky, przeplatany jest tu i owdzie wybuchami

jowialnego humoru; a uroczysta posta rycerza-pokutnika,

urocza — dziewczcia na futorze stepowym wychowanego,

pocigajce swemi losami sylwetki Mar^-i i Aminy, napó-

tajemnicza osobisto kowala Gdyka i serdeczna, szczera du-

sza Ormianina Dermosa ywe obudzi mog zajcie. Poematowi

brak tylko potniejszego wyrazu uczucia i wikszej spójnoci

w ukadzie, aeby móg zaj bardzo wybitne w najnowszej

epice naszej stanowisko.

Najsympatyczniej przyjt zostaa przez czytelników Laszka

(Kijów, 1883, trzecie wyd. 1894), napisana przez WODZIMIE-
RZA WYSOCKIEGO, zmarego 1 1 sierpnia 1894 r. Jestto utwór co

do ducha i ksztatów nalecy do szkoy ukraiskiej z przy-

mieszk niektórych pierwiastków poezyi Syrokomli. Po » przy-

grywce*, gdzie poeta zwracajc si do stepowego wiatru

ukraiskiego i do Dniepru, »dziadusia siwobrodego«, umie

unikn niewaciwoci tej zuytej formy i jeeli nie zachwyca,

to przynajmniej nie razi umysów realistycznie na poezj^ si

zapatrujcych, — nastpuje tu opowiadanie o walkach Polaków

i kozaków z Tatarami, umylnie, jak si zdaje, bez oznacze-

nia czasu. Jak w Maryi Malczewskiego, tak i w Laszce jeden

z tych, co id na wypraw (Zdzisaw) pozostawia ukochan

w domu jej rodziców; jak w Maryi, tak i tu obecni jestemy

poegnaniu kochajcej si pary, jak w Maryi tak i tu ko-

chanka (Terenia), puszczajc lubego na bój, chce, aeby



— 340 —

w walce si odznaczy, ale pragnie równie, aeby si kiero-

wa »ogldnoci sdziw*. Spór midzy atamanem kozackim

a Zdzisawem o brank, odbit Tatarom, któr okazaa si

Terenia, spór zakoczony przez kobiet, co, zagrzewajc koza-

ków i Lachów do boju z Tatarami, ranion zostaa miertelnie,

stanowi wtek; a dno do ustalenia bratniej zgody — prze-

wodni myl poematu. Pomimo usterek jzykowych, stylowych

i wierszowych Ijiszka daje si czyta z prawdziwem zadowo-

leniem; uczuciowo gboka przenika ca}- utwór, nadaje mu
waciwoci liryczne i chwyta za serce. — Podobne zalety, lecz

na mniejsz skal, ma druga powie poetycka Wysockiego

p. n. Oksana (1891), której osnow stanowi motyw, nieraz

W3'zyskiwany, uwiedzenia dziewczyny ukraiskiej przez pani-

cza, lecz odwieonj' tem nowem, mao w dzisiejszej poezyi

uywanem, przedstawiajcem niedawne krwawe wypadki.

Oksana pragnie ocali swego uwodziciela, a gdy si to jej

nie udaje, czyni ofiar ze wszystkiego, co posiada, aeby go

na dalek drog zaopatrzy. Liryzm i tutaj przemaga nad

plastyk. Podobnie i dwie legendy p. t. Bocian (1894) maj
cech}' przewanie liryczne. Piknociami w szczegóach od-

znacza si szereg sonetów p. t. Las (1890), najwicej pod

wzgldem formalnym wykoczonych, a majcych duo pro-

stot}', wiele poczucia pikna przyrody: stary tylko lenik,

zabijajcy yda, który jak inne drzewa tak i db ulubiony

mia skaza na cicie , troch melodramatycznie wyglda.

Wysocki rozpocz swoj twórczo od » fraszki <; satyrycznej

p. n. Wszyscy za jednego (Kijów, 1882, trzecie wyd. 1886),

a dalsze jego poezye w tym duchu s: Zaklta za i Nowe
dziady (Kijów, 1884); oraz Satyry iBajki {Yi^óyi i Odessa, 1894).

JÓZEF Stanisaw Wierzbicki, pisujcy zazwyczaj

liryki atwe pod wzgldem wiersza, lecz wieo.ci si nie

odznaczajce, wyda w r. 1888 powie podolsk p. t. Hanka,

malujc ywo i barwnie szczegóy bytu wieniaków, a mia-

nowicie mio Hanki, córki >ladaszczego Hrycia<, z Iwanem,

synem wielce zamonego i ambitnego gospodarza Makara,

mio, której na przeszkodzie staje z jednej strony uparta

i zawzita niech Makara, a z drugiej zaloty ekonoma
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nieki, który przy pomocy arendarza Szlemy i » czarownicy*

Horpyny usiuje Hank ku sobie pocign. W opowiadaniu

o tej mioci i w przedstawieniu ycia wiejskiego Wierzbicki

dziwnie czy sw skonno do romantyzmu i idealizmu

z wpywami realistycznemi, jakie z dzisiejszej atmosfer>^ lite-

rackiej na podziaay; sielanka i rzeczywisto plcz si

z sob ustawicznie w tj-m poemacie. Najpoet)Xzniejsz i naj-

lepsz stron jego s krajobrazy, krelone z mioci i talen-

tem. Zbioru Poczyj liryczno- gnomicznych Wierzbickiego tom
pierwszy wyszed w Krakowie 1894 roku.

Julia Terpiowska ogosia r. 1893 w Krakowie po-

wie »starosowiask « p. t. Borys. Podniosem sercem i pod-

niosym tonem opowiedziaa autorka history duszy Daka (we-

dug niej Sowianina) Borysa, który, dostawszy si do niewoli

rzymskiej za Trajana, pozyska mio swej pani, Flawii, co

dla niego wzgardzia cezarem, a jako wieo nawrócona chrze-

cijanka, gono t wiar wyznajca, umara mierci mcze-
sk. W^yzwolony przez ni Borys wraca w strony rodzinne,

na proby matki eni si z dobr, gospodarn, lecz nieukszta-

con Rzepk, ale myl i uczuciem cigle ulatuje w krain

wspomnie o Flawii, nie wierzy w potg bóstw krajowych,

tchnie pragnieniem wyswobodzenia rodzinnej Dacyi z pod

jarzma rzymskiego i zagrzawszy ziomków do nierównej walki,

ginie mierci bohatersk, przekazujc rodakom haso wyjarz-

raienia. Autorka pena jest uczucia poezyi i uczucie to potrafia

przela w swój utwór, lecz plastyka jej fantazyi nie bya do
siln, aeby módz stworzy prawdziwe, ywe i rzeczywiste po-

staci. Flawia, Borys, Rzepka, nawet Trajan — to uosobienia

raczej pewnych myli, anieli istoty z ciaa i krwi. Pikne

i podniose s niektóre ustpy; myli rozumnych, wyraonych

adnie, mamy tu sporo, uczucie rozlane jest wszdzie, lecz

cao jako utwór artystyczny, jako malowido charakterów

i sytuacyj cile zerodkowanych, zadowoli nie moe.
Najrozleglejsz, ale niezbyt szczliw prób w zakresie

epiki bya Ba nad baniami WOJCIECHA HR. DziEDUSZYC-

KIEGO. Autor ten jest jednym z najpodniejszych i najróno-

stronniejszych pisarzów spóczesnych. Posiadajc oczytanie
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wielkie, swad oratorska niepospolit i atwo pióra, zwraca
dziaalno swoj w bardzo odmienn3'ch nieraz kierunkach:

powieciowym, filozoficznym, public3'stycznym. pedagogicznym

i poetycznym, a cho w adnym nie osign wybitniejszego

stanowiska, w kadym przecie zostawi lad, którego historya

pomin nie moe. Rozpocz zawód pisarski od Fantazyj

i Uczonych fatiazyj [.ii-] i), przeszed do romansu filozoficz-

nego: Wiadysimv (1872) oraz Powieci Wschodu i Zachodu

(1873), w których stara si pochwyci znamienne cechy ró-
nych plemion i okresów dziejowych; oddawa si nastpnie

przez czas duszy badaniom sztuki plastycznej i wynik

swoich poszukiwa a rozmyla zo5' w takich dzieach jak:

Ateny (1877), Shidya estetyczne (2 tomy 1878— 9), Listy

o Woszech (1866), Historya malarstiim ive Woszech (1892);

zwróci si potem do filozofii i jej dziejów, zastanawia si
nad pocztkami nauki nauk, rozbiera rozmaite systematy

etyczne, mówi o spóczesnych prdach filozoficznych: mate-

ryalizmie, pozytywizmie, pesymizmie, mistycyzmie; cz tych

rozpraw, drukowanych po czasopismach, zebra w trzech ksi-
kach p. t. Listy czytelnika (1893), Roztrzsania filozoficzne

o podstawacJi pewnoci ludzkiej (t. r.) i O wiedzy ludzkiej

(1895). Napisawszy w r. 1879 powie z czasów cesarstwa

rz^miskiego p. t. Aurelian, zainteresowa si kwestyami

archeologicznemi, filologicznemi i pedagogicznemi (Ikonostas

horodczaski (1887), Wiadomoci staroytnych o gieografii

ziem polskich (t. r.). Listy o wychowaiiu (1892), uprawiajc

równoczenie krytyk literack (par artykuów o powieciach

historyczn5'ch Sienkiewicza) i publicystyk (Twisty ze wsi, dwie

serye 1889—9o)- Przeszed dalej do poezyi wierszowanej,

ogaszajc Ba nad baniami (1888. dwa tomy, Lwów)
i Anioa {i8g2). S to pod wzgldem wtku chronologicznego

dwie kracowe prace; pierwsza cofa si w czasy przedchrze-

cijaskie, druga przedstawia najwieszy doniosy wypadek

w yciu naszego spoeczestwa. W Bani chcia si trzyma

(cho niezawsze to zrobi) wiernie i treci i formy tych szczt-

ków mityczno-bajecnych, jakie si na pimie lub tradycyi

ustnej z czasów przedchrzecijaskich u nas przechoway,
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obrawsz}' sobie gównego bohatera w osobie Krakusa. Poniewa
jednak wtek cile polski nie wystarcza autorowi do wysnu-

cia szeroko zakrelonego obrazu, wprowadzi wic do swego

poematu pierwiastki ogólno-sowiaskie, a w tej mieszaninie

nie zdoa zla naleycie czci skadowych. Fantazya jego

okazaa si za mao lotn, a wadanie wierszem zanadto sa-

bem, aeb}- utwór móg wywrze silniejsze wraenie. S w nim

tu i owdzie adne ustp}- (o dawnych olbrzymach, nie mog-
cych si pogodzi z nowszym stanem rzeczy na ziemi itp.)

ale nie s one w takiej liczbie, aebj^ cao moga si nazwa
pikn i ywotn. W Aniele s pomysy i sytuacye wspaniae

Av zasadzie, ale w wykonaniu chybione lub nieudolne, a pewne

niezrcznoci wyraenia sprawiaj, e nawet myl zasadnicza

autora niejasno przedstawia si wielu czytelnikom. Podobne

zalety i wady ma te tragiedya a raczej misteryum picio-

aktowe p. t. Król Bolesaw II (Lwów, 1S94), gdzie ambicya

oraz namitna mio ku Kryst5'nie popycha króla nietylko

do sów i czynów gwatown5-ch, ale take do nikczemnego

kamstwa, a jedna saba przemowa ducha Krakusowego czyni

go barankiem potulnym. — W najnowszych czasach nawróci

Dzieduszycki znów do powieci, drukujc kilkutomowe, roz-

wleke opowiadania, jako to: Alalestwo mieszane (2 tomy,

1892), W Paryu (3 tomy 1894), Siviejy ptak (2 tomy, 1895).

Uoy te wstp historyczny do dziea illustrowanego : Kró-

lowie polscy w obrazach i pieniach (1893).

Bardzo sab prób epickiej twórczoci jest poemat na

tle \iryn\sk\&m. Sanisia7Va Kiiczewskiego ^. t. » Helena* (Lwów,

1 88 i), gdzie tylko krajobrazy maj pewien powab, uczucia za
i akcya nieudolnie s wyraone i przeprowadzone. Równie

sab jest powie wierszowana Tadeusza Ofarty p. n. »Ha-

lina« (Warsz., 1885). Obrobienie tematu, podobnego do gów-
nego wtku Kirgiza Zieliskiego, w duchu romantycznym

zostao dokonane: efektowne, silnie wstrzsa majce umys
zdarzenia — przedstawione bez nalej-tego psychologicznego

umotywowania, bez trzymania si wskazówek rzeczywistoci.

Z powodu braku prawdopodobiestwa w skreleniu chwili

rozstrzygajcej, z powodu sabego wykonania scen wymagaj-
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cych siy, ta >powie wierszem « nie robi wraenia. Znacznie

lepsz jest druga powie poetycka tego autora, p. t. Pie
lirnika, opiewajca mio kozacz i dzieln posta dziewczyny

ukraiskiej.

W Poznaniu ukazaa si r. 1893 powie wierszowana

Ludwika Mizerskiego p. t. » Syrena «, opiewajca sercowe

dzieje modzieca, usidlonego przez pikn zwodnic. Jestto

duy, kilka tysicy wierszy zawierajcy utwór, pisany stylem

potoczystj^m, lecz pozbawiony wieoci, rozwleky w kompo-

zycyi, mdy w opracowaniu.

Poemaciki artobliwo - satyryczne pojawiaj si take od

czasu do czasu; poezyi w nich zazwyczaj niewiele, czasami

znajdzie si myl gbsza. W tym dziale wspomnie naley:

Aleksandra Morgcnbessera (f 1893), który wyda trzy utwory

»humorystyczne «: Palesra (1880), Mylcy burmistrz (1881),

Zwycistwo ksiki (1889); dalej Kazimierza Bartoszewicza,

wielce utalentowanego publicyst i zapobiegliwego wydawc,
który prócz redagowania humorystycznego Ananasa i kalen-

darza pod tym tytuem, wsawi si satyrami: Kandydat na

radc, Ogniem i mieczem. Pod kryptonimem B. wysza gadko

wierszowana fraszka: Mateusz czyli ostatni zajazd na Klepa-

rzu (Kraków, 1885).

Lira odzywaa si rzadko w pocztkach okresu tego. Wy-
miano jej roztkliwienie; powiedziano, e w niej »pknicie

serca zna«, wic nawyrzekawszy na elazny wiek prozy,

umilka, nie mogc znale tonów, któreby z panujcym dzi

akordem zgodzi si mogy. Zarówno starsze, jak i modsze

pokolenie, po kilku próbach zabrania gosu, dawao pokój,

mówic sobie, e albo niema dla kogo, albo niema o czem

piewa. Ze szpalt tygodników, jak sowiki z krzaków, da-

wszy si czasem sysze pikne nuty, lecz giny, przebrzmiaw-

szy w zapomnieniu, gdy je mao kto w cao zbiera. Ze

jednak ogó dny by karmi poetycznej — dowodz zbiorowe

wydania twórców naszej wielkiej, albo nawet redniej poezyi.
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chciwie rozchwytywane (wydania Mickiewicza kilkakrotne^

Sowackiego pogrobowe. w roku 1866, i nowe 1880, 1884'),

Krasiskiego, Kondratowicza, Pola, Romanowskiego i t. d.

Dopiero od r. 1887 nastpio w dziedzinie lir>ki i poe-

zyi wogóle wiksze oywienie.

Nie powtarzajc tu, com o starszem pokoleniu poetów

powiedzia w pierwszej czci tego zarysu, rzuc okiem na.

tych, co brali lub bior ywszy udzia w pimiennictwie dzi-

siejszem.

Wacaw Szymanowski (zmary 1887), zajty w tym

okresie redakcy Kuryera Warszawskiego, spoczywa na lau-

rach dawniej zdobytych i rzadko kiedy odzywa si jakim
wierszem piknie utoczonym (Gazvdy i satyry, 1873), a rza-

dziej jeszcze dramatem lub fars (Ostatnia próba. Sia zego

na jednego, Posg, 1880), czciej natomiast dawa swe pi-

kne przekady z francuskiego. Zbiór jego utworów poetycz-

nych oryginalnych i tomaczonych wyszed w Warszawie

r. 1884 w 5 tomach p. n. Poezye i dramata.

Felicyan FaleSKI, odznaczajc si nadzwyczajn

wykwintnoci formy, przezwycia umylnie sobie posta-

wione trudnoci rymowe, aeby wirtuozy swoj wykaza.

W tym okresie czasu wyda dosy suchy poemat Pod Kan-
nami (1869 w Kosach, a r. 1870, w zbiorze zawierajcym

dawniejsze poezye historj^czne p. n. Z ponad mogi), szereg^

pieni o piknoci natury, które opiewa w sposób raczej wy-

muszony, ni z gbi duszy pochodzcy (Odgosy z gór, 187 i);

wiele adnych przetworze z dziedziny motywów poczerpni-

tych z literatury powszechnej (Siinstki Sylena 1876), dwiecie

z gór wierszy gnomicznych i epigramatów (Meandry 1892),

dopenienia tematów poruszonych w zbiorach poprzednich (Pie-

ni spónione 1893); siedem tragiedjj, odmiennoci formy-

') z tych wyda wyodrbni naley krj-tyczne edycye Mickie-

wicza w 4, Sowackiego w 6 tomach, dokonane przez dra Henryka

Biegeleisena , oraz podjt na wielk skal edycy Mickiewicza przez

Towarzystwo literackie jego imienia we Lwowie, a nadto tanie wydanie

warszawskie w 4 tomach i niezmiernie tani edycy Pana Tadeusza, na-

kadem Macierzy polskiej, odbijajc w r. 1896 ju szedziesity tjrsic
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dramatycznej odznaczajcych si: Syn g%viazdy, Althca, Flo-

rynda, Królmva {^Sidwngo), /tmiusz Bnitiis, SnfonizbcAiuilf^),
duo przekadów z Juwenalisa, Horacego, Hezyoda, Dantego
i innych (1878 i 1892); cakowity przekad Petrarki, poprze-

dzony obszernem studyum nad tym poet (1880); a nadto par
powieci, wykoczonych w rzebie osób, ale nadzwyczaj chod-
nych w kolorycie: Sama jedna. wietne widoki pani Mar-
cinowej i inne czciowo zebrane w Utworach powieciowych
Felicyana (Warszawa, 1884, toni I-szy). Skupiony w myli,

wytworny w wierszu, bywa czasami niezrozumiaym z powodu
zwizoci wyrae. Pisuje te niekiedy pikne studya lite-

rackie: o Trenach i Fraszkach Kochanowskiego, o Mikoaju
Spie Szarzyskim i t. p.

Do modszego ju pokolenia poetów, którzy jednak dzia-

alno sw rozpoczli dobrze przed pocztkiem tego okresu,

nale:
Leonard Sowiski (zmary 1887) podniolejszemi

zwykle w poezyi zajty mylami, nie wyrobi sobie zupenie

jasnych pogldów i nie umia nieraz oceni dzisiejszego czasu,

potpiajc go jednostronnie. W dramacie Na Ukrainie (1873),

osnutym na wypadkach niedawnych, skreli wspaniale róne
ywioy, jakie ówczesnem spoeczestwem targay. Z drugiej

strony, zarówno we Fraguiencie powieci {i^bg), jak w Grafie

Jaroszu (1872), przedstawi rozhukane namitnoci nader po-

wszedniej natury, starajc si im nada wj^sze jakie zna-

czenie za pomoc poetycznego sowa. Sia wyraenia, plastyka

obrazowania, gorcy koloryt, wiersz przepyszny: oto zalety

niepospolite, któremi si talent ten odznacza, cho ich na

stworzenie znakomitego dziea niezawsze uywa. Zbiór jego

utworów wyszed w Poznaniu 1875 we 2 -cli tomach. — Po

dziesiciu latach od czasu wydania tego zbiorku, Sowiski

przedstawi czytelnikom nowy, p. n. O zmroku (Warsz., 1886).

Istotnie mroczny on jest wielce, ale bywaj w nim i byski

') Trzy pierwsze dotychczas drukowane s tylko w czasopismach;

ostatnie trzy pod ogóhiyni napisem »Gród z siedmiu wzgórz« wyszy

r. i8g6 w pierwszym toinie » Utworów dramatycznych* KeHcyana (Kra-

ków); Florynda, nagrodzona na konkursie warsz., spoczywa w r,'kopimie.
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jaskrawe. Poeta, który zawsze z wysoka patrzy na wiat
i jego dzieje, któr}' bardzo wybitnie samemi najwyszemi za-

gadnieniami ycia spoeczestw w poezyach swoicli si zaj-

mowa, jakkolwiek czuje upadek swycli si twórczych i gorz-

kie nad nim zy leje, jakkolwiek bka si po otchani

wtpliwoci, posiada jeszcze dosy mocy, eby si nie da
pokona zwtpieniu i rozpaczy, a nawet wj^najduje w kocu
ujcie ku wiatociom niebieskim , co mu daj ukojenie

w skrusze i modlitwie. Z temperamentu namitnj^ atwo po-

pada w kracowoci. Rozumie i potnie oddaje poczucie siy

tytanicznej w pokoleniu prometeuszowem, ale równoczenie,

znajc mao czowieka, korzy si przed Panem (»wiat

ducha«). Wiek obecny wydaje mu si znikczemniaym, spo-

dlonj-m i gupim, ale poeta te wyznaje, e pierwiastki roz-

kadowe trujco podziaay i na niego samego. Liryki jego

wogóle wietne s pod wzgldem dykcyi, ale jednostronne

wielce pod wzgldem m3-li. Do lir5'k doczy opowiadanie

epiczne p. n. Pranik, w któreni pragn widocznie zachowa
jak najzupeniejsz przedmiotowo i dlatego, obrawszy temat

z 3xia ludu wiejskiego na Podolu, prz3'musza si, wbrew

waciwociom swego talentu, do utrzymania prostoty wjTa-

e i sytuacyj. Prolog tragiedyi jest, jak zapewniaj znawcy

stosunków na Rusi, obrazem wiernie z rzeczj^wistoci (okoo

r. 1850) malowan^^m. Zapewnienie to chroni autora od zarzutu

dowolnego wymylania scen jaskrawych, okropnych, ale nie

moe oczywicie zabezpieczy od wytknicia win artystycz-

nych. Osoby jego dramatu mówi jednakowym jzykiem, wa-

ciw3-ra samemu poecie ; autor zbyt pochopnie posuguje

si w dramacie takiemi potgami prz3Tod3- jak byskawice,

grzmot3', piorun5'^; charakter3- s prawie wszystkie gwatowne

i namitne. — Proz, oprócz obszernej, 5-tomowej kompi-

lacyi: Rys dziejÓ7V literatury polskiej podug notat A, Zda-

nowicza (Wilno, 1874— 78), napisa zajmujce bardzo Wspom-

nienia szkolne (Warsz., 1885), w których mamy obraz stosun-

ków wychowawczych w Midzybou i 3'tomierzu od r. 1838

do 1845, a nadto par opowiada i jedn wiksz powie
(Na rozstajnych drogach 1886). Ogosi te w Ateneum {\'i%\)
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streszczenie drugiej czci poematu So7vy: »Jordan«, zostajcej

dotd rkopiniie.

Bogumi Aspis jest take zwolennikiem potnych
uczu, ale przewanie egoistycznych tylko. Pieni jego mio-
sne, skadajce ulamite, nale do licznych liryk naszych,

cho pod wzgldem formalnym niezawsze zadowoli mog.
Trudnoci wierszowania ukazuj si jeszcze wyraniej w wik-
szych utworach, które czytajc, doznajemy takiego wraenia,

jakby autor przeklina te chwile, kiedy mu wiersz do koca
dobiega, bo chciaby moe jeszcze co powiedzie, a tu...

rymu szuka trzeba. Niejasno myli dzieli wraz z Sowi-
skim tam mianowicie, gdzie filozoficzny przedmiot wzi do

opracowania, jak w Snic odrodz)iia{i^b()). Obrazowanie uczu
na wiksz skal jest dla niego wielce trudne; brak mu zdol-

noci cieniowania i stopniowania wrae; za dowód posuy
mog dwa » momenty dramatyczne*: Afiio i Nienaivi
(z r. 1 87 1 w Tygodniku mód), które miay do walczenia z ta-

kimi utworami jak Dziady, jak W Szwajcaryi. Najlepszym

moe z jego nowych utworów jest wiersz opisowy p. t.

W Walhalli (zamieszczony w Ateneum z r. 1880), gdzie

rzadko u autora spotykane: równowaga i spokój w przepro-

wadzeniu caoci zoyy si na rzecz, jeli nie wietn, to

harmonijn
,
pen pogody artystycznej. Wymieni jeszcze

wypada poezye myl filozoficzn nacechowane: Boskie oko

(1877 w Kuryerze Codziennym), Pyianie (i8gi w Ateneum),

W rkopiniie ma przygotowany obszerny poemat: Eros! Eros!

Nowelle jego (Signor Polacco, miertelne wianki i t. p.),

ani pomysem, ani obrobieniem zadowoli nie mog.
Co do lat prawie rówienik Sowiskiego i Aspisa, co do-

roku wstpienia w szeregi poetów, nalecy cakowicie do naj-

nowszego okresu, Adam Asnyk (E...ly), jest najdoskonalszym

przedstawicielem tegoczesnej twórczoci. Mistrz jzyka poe-

tycznego, wytworny a do kaprynoci w formie, posiadajcy

wszystkie tajniki kunsztu wierszopisarskiego i igrajcy z trud-

nociami rymowania jak najswobodniej, majcy na zawoanie

wszystkie barw odcienie od najjaskrawszych do najbledszych,

jest wirtuozem formy. Ale równoczenie jest on i wirtuozem
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myli. Tyle majc przed sob wzorów, tyle przepysznych dzie

sztuki, tyle gienialnych pomysów w rónych rodzajach, przy-

swoi sobie cokolwiek z treci wszelkiej, przej si wszyst-

kiemi moliwemi uczuciami: jest rzewnym i tkliwym jak roz-

marzona i pieszczona kobieta, jest mskim i energicznym jak

piew Tyrteusza, jest naiwnym jak niedowiadczona dziew-

czyna z prowincyi, jest wzniosym jak pomys tragiczny; jeli

zechce, moe by blunierczym jak Heine, moe by wierz-

cym jak Tomasz z Kempen; moe patrzy trzewo na rzeczy

jak naturalista, moe marzy jak Sowacki, moe opiewa si
ludu, moe broni pierwiastku despotycznego... Ponad wszyst-

kiem unosia si pena wdziku poetycznego tskna zaduma,

bdca wynikiem gbokiego wniknicia w sprawy ludzkie

i ich pobudki oraz szczeroci w odtwarzaniu uczu, jakie

w piersi poet^' kolejno powstaway.

Jeeli powiedziaem, e Asnyk by wirtuozem, to nie

miaem bynajmniej na myli posdzenia, iby tych uczu
i myli, jakie tak licznie wypiewywa, sam nie odczuwa;

chciaem tylko wyrazi, e rónorodnych wzrusze i uczu
by tomaczem. ale te uczucia i wzruszenia istotnie przez

serce jego przepyway. Czy on temu winien? Zapewne, e
nie. Tak s dzisiaj rozstrojone stosunki, e organizacye pra-

wdziwie poetyczne, a tak jest niewtpliwie dusza Asnyka,

organizacye wraliwe i subtelne, nie atwo przychodz do

harmonii z samymi sob i nie atwo tworz ideay, któreby

zachwyciy spoeczestwo; musz si sta wirtuozami, posusz-

nj^mi chwilowym wraeniom, chwilowym pobudkom. Jestem

prawdziwym wielbicielem talentu Asnyka, i dlatego lubuj si

lirykami jego tylko pojedynczo, zosobna branemi: wszystkie

prawie s pikne, ale kady z nich niemal trzeba czyta w in-

nem usposobieniu ducha.

Poezye jego, zawierajce oprócz liryk niejasny, na wzór

mesyanicznych utworów Sowackiego napisany, Sen grobów

(z r. 1865), miay ju kilka wyda: i-sze w roku 1869, 2-gie

w 1872 (2 tomy); trzecie, w roku 1880 we Lwowie, powik-

szone zostao o jeden jeszcze tomik, przedstawiajcy nam

w wielu razach znaczne ukojenie w rozterkach wewntrznych
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ducha poety. Wprawdzie, jak dawniej, poeta jest a zanadto

wraliwy na wpywy chwilowe, wprawdzie obok wiersza

Dzisiejszymi idealistom, w którym wystpuje trzewe zapatry-

wanie si na znaczenie przeszoci, mieci strofy Xa grobie

Wincentego Pola, gdzie czytamy ze zdziwieniem, jakoby

Polowi dana bya moc »dawn wskrzesi saw«, — ale bd-
cobd rozwaga góruje tu nad wzruszeniami i wkada w usta

poety sowa zote, takie, jakie si mieszcz w wierszu: Da-

remne tale, W oczekiivanitt jutra. Z tego ostatniego przyta-

czam jeden sonet, który da pozna pogld Asnyka na nasze

obecne stosunki:

Ciko trwa tak zgnbionym wród zwycisców wrzawy.

Gdy teraniejszo dalej kroczy wci wyniosa;

Ciko nie mie na ziemi dla ducha podstawy,

I patrze, jak nas ludzko o gow przerosa.

Ciko w niepewn przyszo pyn jak cie krwawy

Na wrzcej fali zdarze bez steru i wiosa,

Nic nie uroni z skarbca witoci i sawy
I czuwa, by nas rozpacz w odmt nie uniosa; —

Jednak trzeba zagadk rozwiza sfinksow,

Zgodzi sprzeczne warunki ycia, co z zwaliska

Wschodzi i na dzie jasny przez grób si przeciska;

Trzeba z cieniu i pleni doby myl dziejow

I ze wiatem jjcych pojedna nanowo

W imi witu wolnoci, co dla wszystkich byska!...

Rozumn myl odznacza si take wiersz Do modych.

Noc pod Wysok.
Najnowszy, czwarty tom Poezyj Asnyka (1894) mao ju

w sobie zawiera erotyków, natomiast wiele powan myl
natchnionych wierszy, w których zarówno spóczesne prdy

umysowe w Europie, jak i nasze wasne cierpienia i smutki

znalazy wietne tak pod wzgldem treci jak i formy uze-

wntrznienie. Szczególniej zwraca na siebie uwag szereg

sonetów pod ogólnym napisem Nad gbiami. Duo i tutaj

smutku, ale takiego, który ma swoje przedmiotowe upowodo-
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wanie. wietnym jest najwieszy poemacik Asnyka: Zoty
cielec (1896), obrazujcy licznemi tercynami odwieczn pogo
za bogactwem i rozkosz.

Oprócz tego, Asnyk uprawaa komedy i dramat. Oto

szereg komedyj : Gazka heliotropu, Walka stronnictw {i^d).

Przyjaciele Hioba, Komedya konkursowa. Bracia Lerche

(1888); dalej dramat spóczesny yd (1875), gdzie autor

kwesty spoecznego stosunku ydów z reszt ludnoci ubo-

cznie tylko przedstawia, gówny pooywszy nacisk na gwa-
town namitno. Weinberga, przechrzty; nastpnie dramat

historyczny: Cola Rienzi (1873), przewanie opisowy i opo-

wiadajcy raczej ni dramatyczny; stylowi brak nieraz siy,

miejscami jeno wybuchajcej, kilka piknie przeprowadzon^-ch

postaci, kilka scen ywo nakrelonych gówn tu jest ozdob.

Wicej skupienia dramatycznego, przy klasycznym spokoju

dykcyi, posiada Kiejstut {1%"]^), przeoony na jzyk niemiecki;

ale brak w nim wyrazistoci w oddaniu charakterów, brak

czsto motywacja co do zmiany scen, tak, e dziaanie przy-

padkowem si czasami wydaje. — Pisa te Asnyk i rozprawy

literackie: O Trubadurach (1872), o Antygonie Sofoklesa,

o Królu Duchu Sowackiego, o Ignacym Krasickim (1884).

Tene sam objaw, co u Asnyka, t>4ko na mniejsz

skal, widzim}' u innych spóczesnego pokolenia poetów.

Rozterka z samym sob, Heinowska ironia z samych siebie,

Mussetowskie zwtpienie i cynizm, przerzucanie si z jednego

pogldu na wiat do drugiego, próbowanie najrónorodniej-

szych tonów, a obok tego wykwintno wiersza zdaj si by
cechami ogóu zdolniejszych » wieszczów «, którzy rozpoczy-

nali swój zawód wród oklasków i rokowa najwietniejszej

przyszoci, a dzisiaj albo zapomnieni zostali, albo wyczerpali

swe siy, albo przeszli na inn niw dziaalnoci.

Aleksander Michauk (pseudonim: Miron, f 1895 r.),

który ze swojemi Pieniami (^Qxs,z2ivf2i, 1867) powitany zosta

przez krytyk jako talent niepospolity, ju w 3 Fantazyach: Bez

Boga, Ostatni sen Tassa, Ze smutnych powieci {y^-jo), zawiód

oczekiwania, a nastpnie coraz nieudolniejszemi wierszami

jcza nad rozdartem swojem sercem i sta si wyobrazicielem
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prawdziwie szpitalnej liryki. Autor nie wychodzi z zaczaro-

wanego kóka westchnie, sarkazmu i goryczy, a nie mia
do potgi, by tym uczuciom da wyraz tak imponujcy,

iby zawadn umysami. W czasie, kied}- najwicej mówiono
o potrzebie pracy organicznej, o zuytkowaniu wszelkich si

celem podniesienia dobrobytu, poeta ten wyrzeka na wiat
albo drwi z niego; musia wic by zaliczonym do rzdu
kwilcych bezsilnie ptaszt, na które w dziale pracy spoe-

cznej rachowa niepodobna. Usposobienie swoje i nastrój

okreli Miron dobrze w kocowym ustpie swego Don
Juana

:

Ludzka kotnedyo! na scenie wiata

Czterdzieci wieków grana bez przerwy,

Jake ty strasznie rozstrajasz tierun'

Tym, których dusza nad boto wzlata.

Kto na ci przyby z szczcia pragnieniem.

To ten tak idzie jak Milton lepy
Za melancholi, w caunie z krepy

I grób swój wita z gorzkiem zwtpieniem.

Szczegóy tej komedyi w wiecie wspóczesnym wywo-
uj z piersi poety jk, albo te szyderstwo na usta. Rozpo-

rzdzajc dobrze wyrobion frazeologi i wierszem, zrcznie

umie on nada pewn rozmaito zewntrzn utyskiwaniom

swoim, tak, e pojedynczo prawie kad z jego pieni czyta

si z niejakiem zadowoleniem estetycznem, bo chocia roz-

wagi adn myl nie wzbogaca, zajmuje piknem swej formy;

ale gdy te utwory rozpatrujemy w skupieniu, niepodobna nie

uczu przy czytaniu pewnego znuenia. Ból i cierpienie znaj-

duje tu tylko czasami taki wyraz, e utwory im powicone
wyróniaj si z pomidzy innych poezyj. Za przykad mog
posuy: Smutna bajka, fragment Smutno mi Boe, Kona-

jce. Zbiorek nowy Poezyj Mirona wyszed w Warszawie,

r. 1884.

RzTKOWSKi Stanisaw (Floryan), dawniej dosy
podny liryk, nastpnie autor obrazków dramatycznych (Livia

Cuintilla, Naszyjnik brylantowy), potem stay wspópracownik

Tygodnika illustrowanego. Biesiady. Tygodnika mód i po-
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wieci, gdzie pis^^wa artykuy osnowy literackiej, kroniki ty-

godniowe itp., niekiedy dajc wyraz swemu smutkowi za

rozwianemi marzeniami modoci, niekiedy odzywajc si
wierszem o treci gbszej lub fragmentem dramatycznym, jak

Z chwili szau (1885), lub opowiadaniami, których niewielki

tomik, zawierajcy ledwie drobn czstk tego, co Rztkow-
ski napisa, wyszed p. t. Z pomidzy ludzi (1893).

Wadysaw Szanser (Ordon) budzi równie niemae

nadzieje i przez lat kilka cieszy si gon saw poety; ale

od czasu wydania zbiorku Poezyj (Kraków, 1869) odzywa
si ju coraz rzadziej, z2SiX2^ pisywa sabe nowelle i humo-

reski (Fijolki, Ktohy si spodziewa!), tomaczy Dekameron

Bokacyusza (1875), »Ahaswera« Hamerlinga( 187 8); dzisiaj od

lat wielu w szpitalu obkanych na Kulparkowie pode Lwo-

wem dni swe pdzi. Jednake b5- on z pomidzy tych, co

uczucia gboko-rzewne, a przecie nie paczliwe, umiej pi-

knie wj-powiada, i którzy nie samolubnemi t5dko wzrusze-

niami wiersze swe zapeniali.

Wiktor Gomulicki, z pocztku naladowca Sowac-

kiego a do niewolniczoci, pisa wiersze bardzo pikne pod

wzgldem formy, oraz nowelle niezbyt pomysowe (Kolorowe

obrazki, Z otchani). Krótki zbiorek jego poezj-j wyszed w II

zesz5-cie Ksigi pieni, redagowanej przez Mirona. Nastpnie

zosta Gomulicki humoryst i pisywa feljetony w Kolcach.

W roku 1882 wyda drugi zbiorek swoich Poezyj, w r. 1885

Obrazki prawdziwe proz, w 1887 Poezye, w 1895 Nowe
poezye, a w latach rónych cay szereg szkiców, nowel, opo-

wiada i powieci, jako to: Przy soYicti i przy gazie. Róe
i osty. Zote ogniwa. Zielony kajet, Obrazki weneckie itd.

I w prozie i w, poezyi jego najpierwej i najwicej zwraca

uwag forma, której sta si Gomulicki panem; pod wzgl-

dem artystycznym s to cacka prawdziwe. Najchtniej ma-

luje on uczucie mioci z jego strony marzycielskiej, wród
piknego, spokojnego, ale zwykego otoczenia natury. Pikno

przyrody i czar uczucia zlewaj si w jedn cao jakiego

cichego marzenia, w którem wszystko nabiera niewysowio-

nego uroku i wszystko innem, lepszem, milszem si wydaje

ZARYS LIT. P(K8. 23
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anieli zazwyczaj. Do takich uroczych pieni nale przede-

wszystkiem Czary, a potem Chlor, A^/r odclwdi, Zbudi sic

i suchaj. Anielskiej, Martmiroivej, Co numn poranek, a po

czci take duszy poemacik We dwoje. Jednake obok

mikkoci pdzel Gomulickiego posiada take si; dowód jej

najznakomitszy w nastroju patetycznym daje gównie wiersz:

El mole rachmim, a w nastroju satyr^-cznym: Syn obywatel-

ski i Czar?ia dama. — Rym wszdzie bez zarzutu, a jzyk
czysty i prawdziwie polski. I w prozie Gomulickiego nie znaj-

dzie si chyba ani jedno zdanie le zbudowane, le brzmice,

pospolite, ani jedno wyraenie wytarte, bezmylne, chocia tu

i owdzie napotka si jaki wyraz lub frazes z francuska przy-

krojony. Wjmika to z ogólnego wzorowania si tego pisarza

na literaturze francuskiej; sposób wypowiadania spostrzee,

dowcip, sam nawet tryb mylenia ma cech francusk. Pier-

wiastku spostrzegawczego najwicej wida w obrazkach przed-

stawiajcych szwaczki, stróów i ustronne teatrzyki.

Stanisaw GrudziiStski (zmary r. 1884) od r. 1871,

kiedy ogosi swego Idealist, a do zgonu wydawa w pew-

nych odstpach czasu wiksze lub mniejsze zbiory utworów

swoich najprzód wierszem, a potem wierszem i proz. I tak

w r. 1872 ogosi pierwszy zbiorek p. n. Piosnki i marzenia,

w 1874 drugi p. n. Poezye; w 1878 poemacik Dwie mogiy,

w 1879 Powieci ukraiskie proz, a w 1884 trzeci z kolei

zbiorek Poezyj; prócz tego w czasopismach pomieszcza sporo

powieci, duo feljetonów, pogadanek literackich i innych

artykuów dziennikarskich. Wybitnym talentem nie odznaczy

si; pomysów wielkich nie mia; siy ani subtelnoci wyra-

enia nie zdoby sobie: ale to, co pisa, odczuwa nietylko

artystycznie, lecz i serdecznie; widoczna wszdzie szczero jego

natchnie. By czas, kiedy wierzy, e natchnion pieni mo-

na wpyn na przetworzenie spoeczestwa, wic sercem

jego wstrzsay hasa postpu, zagrzewajc i ciao i ducha

do coraz to nowej walki. Tymczasem ycie, idc swoj ko-

lej, zachwiao niejednem marzeniem; zniky komety brane za

soca, a poeta dowiedzia si, »kdy idzie postpu droga

prawdziwa i kdy mdro, obdom wroga, przebywa*. Los
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biednych i sabych gboko wzrusza poet, ale nie budzi

w nim niechci do bogatych i silnych, gdy wierzy w dobre

serce tyche, pieszce ucinionym z pomoc i wsparciem.—
Pod wzgldem artystycznym najwiksz wad poety by brak

miary; dawa si pociga atwoci tworzenia wierszy i two-

rzy ich zawiele.

W duchu demokratycznym, z gorc sympaty dla

warstw upoledzonych kreli swe obrazki i piewa swe pie-

ni Antoni Pilecki, którego Poezye dopiero w roku 1891

w zbiorowem wydaniu (w Bibliotece romansów i powieci)

si ukazay. Nie wada on form kunsztown, nie celuje te

wieemi i oryginalnemi wyraeniami, zbyt czsto, jak na

poet, powtarza oklepane ogólniki; ale utwory jego nigdy nie

s bezmylne, a niektóre z nich zarówno treci jak i jzy-

kiem zasuguj na wyrónienie: Za gosem, monych, Wspó-
czesnym, Z duma pessymisty, Z pospnych dni wiosny. Pe-

en zapau wielbiciel poezyi zdobywa si niekiedy na ener-

giczne i dzielne sowa w jej obronie.

Czesaw (Jankowski) pieni swoje wysnuwa z pocztku

(Poezye, zeszj-t I, 1879, zeszyt II, 1881), nie tyle z dowiad-

czenia yciowego, ile z rozczytania si w utworach Goethego,

Heinego, Sowackiego, Syrokomli. Znalaz on — jak sam

wyznaje — kilka wietnych szmat z królewskiej mistrzów

swoich odziey, a strzpki tych szmat — doda musz od

;
siebie — do czsto na paszczu jego poetyckim zna wy-

ranie. Poeta, wzorem Asnyka, skary si na czas, w którym

przyszed na wiat, bo czuje jad w zdrowej ojców krwi i wi-

dzi pie swoj owian zatrutym czasu tchem. Stulecia swego

nie lubi i przepowiada mu losy wcale niezaszczytne; ale po-

tpia go w zupenoci nie chce i na hasa jego poowiczn

przynajmniej wyraa zgod. W duszy poety niema, zdaje si,

gbokich namitnoci, ale jest rozwaga poddana przyzwycza-

jeniom, i dlatego najchtniej wodzi spokojnie oczyma po

wszystkiem, co nas otacza, umiecha si ironicznie, i zapoy-

czajc formy od Heinego, tworzy najlepsze swoje pieni:

Niedoszy poemat. Noc lipcowa. Co powie, Rozmowa, Dziwna

rzecz, kilka impromptu, kilka arabesków. Przeciwnie, tam,

23*

I



— 356 —

•

gdzie si pomiennych, namitnych uc/ai dotyka, czujemy

w w5Taeniu przesad, nienaturahio, albo zbyt widoczne na-

ladownictwo. Zeszyt trzeci Poczyj (1884) dowodzi znacznego

wyrobienia formy i wikszej samoistnoci w wypowiadaniu

uczu i myli. Znajduje si tu poemat wikszych rozmiarów

p. n. Psyche; ale myl w nim mtna; zawsze jeszcze tylko

drobne utwory uczuciowo refleksj^jne najlepiej si Czesawowi
udaj. To samo da si powiedzie i o najwieszych zbior-

kach jego poezyj: Capriccio (1889), Rymów nieco (1893). Pi-

suje take Czesaw adne sylwetki literackie (Scheffel i Bauin-

bachj ; a w r. 1896 ogosi sumienn monografi p. t. Po-

wiat Oszmiaski.

Bolesaw Czerwieski ([852 f 1888), poeta peen
jdrnoci i siy, opiewa ndze biedaków i ucinionych, ma-

rzc o wyrównaniu rónic pooenia spoecznego. Pierwsze

utworj' jego zaczy si ukazywa w » Tygodniku « lwowskim

od r. 1874; potem pochono go dziennikarstwo; rzadziej

wic móg tworzy swobodnie. W r. i88i wystawi w Kra-

kowie dramat p. t. Niewolnik, któr>' wielkie sprawi wrae-
nie, lecz przez prokuratory zosta zakazany. W t5'me roku

wyszed we Lwowie tomik jego Poezyj. Póniejsze jego wier-

sze znajduj si w zaoonem przeze »Ziarnie«, »migusie«,

wreszcie w »Kuryerze lwowskim «, którego by do zgonu sta-

ym spópracownikiem.

Wodzimierz Stebelski (1848 f 189O, natury ner-

wowej i niespokojnej, fantazyi j^wej, bogatej i kaprynej, pi-

sywa od r. 1870 poezj-e i nowelle odznaczajce si stylem

wietnym, byskotliwym, i paradoksalnoci pogldów. Gównym
jego utworem jest Roman Zero (1883, Lwów), nowella skre-

lona adnemi oktawami, a przedstawiajca nowoytny typ

nerwowca-artysty, yjcego kracowociami, wiadomego swej

saboci woli. Chocia autor wyrzeka si Musseta, opowiada-

nie jego jest przecie w tonie Mus.setowskim; a we frazeolo-

gii zna wpywy .Sowackiego i Asnyka.

Wodzimierz Zagórski od r. 1865 jako Chochlik

dzielnie wystpowa ostrym grotem artu i satyry przeciw

uomnociom i zdronociom ycia towarzyskiego i politycz-
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nego Galicy i, w rónych »humorystyczn3'ch« czasopismach,

wychodzcych we Lwowie. Jako wolnomylny demokrata wal-

czy z upiorami ciemnoty, bigoteryi i sualstwa w imi pra-

wdy, swobody mylenia i niezalenoci charakteru, przyjmu-

jc wszystkie gówniejsze hasa postpowe, z vyyjtkiem wy-
szego uksztacenia kobiet, oraz znaczenia umiejtnoci cisych
dla poezyi. Mia on i swoje osobiste antypatye, którym dawa
wyraz satyryczny, mianowicie zasadniczy wstrt do Jana

Lama. Polityczne jego satyry mieszcz si w zbiorku: O zmierz-

chu i 7vicie; a towarzyskie, spoeczne i umysowe w Piosn-

kach i tartach (1882) i Poezyach (1894). Tu znajdujemy

zrczn Ballad jakich wiele i liczn elegi Kuzynka. Oso-

bno ogosi najpikniejszy swój utwór na tle biblijnem, ale

z nowoytnemi mylami p. t. Król Saloino7t {1887). W ostat-

nich latach zacz pisywa Zagórski opowiadania proz: Pa-

miejniki starego parasola (1884), Wilcze pleim (1885), No-

wellc (4 serye).

W piosnkach
,

przypominajcych manier Berangera,

i w satyrze spoecznej zaznaczy si take MIKOAJ BIER-

NACKI (Rodo), który oprócz wielu poezyj, rozrzuconych po>

czasopismach, wyda dwanacie zbiorków osobnych p.' t. Piosnki

i gawdy humorystyczne (1876, Kraków), Piosnki i satyry

(1879, Warszawa) i t. d. Satyry jego nieraz wkraczaj w dzie-

dzin pamfletu wierszowanego, ale czciej celuj trafnoci,,

dowcipem i citoci.

Pawe Komiski (f 1896), spópracownik pism »hu-

morystycznych« pod pseudonimem Paul de Co sypa dow-

cipy i arty jak z rkawa, w towarzystwie okazywa si za-

wsze wesoym i penym werwy. Ale »Poezye« jego, zebrane

w jednym tomiku (i 896) na smtn, melancholijn nastrojone s
nut, gdy autor najczciej dostrzega smutek, bied, nie-

szczcia, klski; dla ludzi serdeczn mia yczliwo.
Charakterystyk innych naszych satyryków, wypeniaj-

cych am}' pism humorystycznych, trudno poda, gdy indy-

widualno ich zakrywa si czsto rozmaitymi pseudonimami.
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Z pomidzy kobiet, które w tym czasie wziy za pióro

poetyckie, pierwszorzdnym talentem odznaczya si:

Marya Konopnicka, która po Asnyku najwikszym

u nas cieszy si rozgosem; poezye jej poszukiwane s przez

nakadców i czytane przez publiczno. Od czasu do czasu

jaki utwór, nie licujc}- z pewnemi utartemi wyobraeniami,

zwraca na ni baczniejsz uwag, przysparza jej z jednej

strony zacitych przeciwników, z drugiej — gorcych wielbi-

cieli. Ogarnia ona okiem widnokrgi szerokie, zagbia si

w najdoniolejsze zagadnienia spoeczne, porusza kwestye,

które wstrzsaj umysami; myl postpowa, demokratyczna

przewieca we wszystkich jej poezyach: to wynik przejcia

si nowoytnemi ideami i dnociami. Ale z drugiej strony

romantyzm, wi^ód którego wpywów wychowaa si i wy-

ksztacia poetka, wyobi gbokie w duszy jej lady. Po-

wstaa std rozterka wewntrzna, wtpliwoci i wahania si,

które zewntrznie objawiy si w ulubionej przez Konopick
formie pytania, objanionej przez ni sam w wierszu: Nic

dziw si. Odpowiedzi nikt mi nie da jeszcze — powiada —
id wic i w próni chwytam jakie przeb5"ski dalekiego

witu; lecz to s tylko nage byskawice ze starcia si myli

wynikajce: sysz tylko kania, skargi i blunierstwa na bez-

litosne tajnie ycia. Id w pomroce zwtpie, któremi truj

si dzi duchy. Có dzi pozostao niezachwianem, wiecznie

pewnem, niezomnie prawdziwem? Bladzi badacze, co si

w ndz3^ wasnego istnienia grzebi, jak w ziemi napó lepe

krety, odarci z uciech, a nieraz i z czci, samotni, maj
w piersiach krwaw ran i wiedz, ile poczucia ndzy i nie-

mocy jest w tem jednem sowie: dlaczego? — Otó poetka

czsto bardzo w tej formie pytania roztacza przed czytelni-

kami swe wtpliwoci i niepokoje; wtedy te zazwyczaj po-

zostaje w zgodzie z chodn rozwag; ale czsto take nie-

cierpliwie chce pochód myli ludzkiej przypieszy i rozwi-

za czy rozci drczce j zagadki; a wówczas usiuje pój
tam, » gdzie tchnienia czas nabiera w biegu, gdzie przestrze

linie swe rozmierza, gdzie nico uderza w ycie jak piorun «;

wówczas pragnie » wieczne ogniwa bytu liczy, a prawda
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zrzuci zasony oboczne«; wówczas pragnie przebywa w sfe-

rze, dalekiej od ziemi, w krainie cichej i pogodnej, » gdzie

nikt uroków nie zburzj' otarza, gdzie milkn dze i krwi

fale chodn, gdzie si pomieniem nie zajmuj lica, gdzie

wzrok gbiny duchowe odkr>^wa», a nawet tak mocno si

troska o swój poet3^cki majestat, i si lka, aeby go nie

znieway »py ziemi «. Atoli jako poetka demokratyczna i po-

stpowa porzuca te mgliste siery metafizyki poetyckiej, aeby
si zaj sprawami obchodzcemi czj' to ludzko ca, czy

te naród, w którego imieniu przemawia. Wówczas pisze ta-

kie utwory jak: Z dzie/ow pieni, Tsknota, Z dni smutnych.

Co to jest ycie, Bd silnym. Ty mi si nie dziw. Nie skar
si, Do kobiety. Pie noworoczna i kilka podniosych m5'l
»fragmentów«. Takie-to utwory zjednay poetce wielkie wród
postpowej czci spoeczestwa uznanie. Barwno, wieo
i wykwint dykcyi przyczynia si bardzo wiele do powodze-

nia tych poezyj, zakrywajc ich nastrój retoryczny. Plastyki

bowiem Konopnicka posiada niewiele; a dowodem tego s
opowiadania wierszem: Klaudya, Tarcza Scypiona oraz caa

ser3^a poezyj zatytuowanych : W górach. Prostot i wdzi-

kiem odznaczaj si jej pieni z melodyj ludowych p. n. Na
fujarce, Z k i pól, Wieczorne pieni. Liryki te s wpraw-

dzie bardzo jednostajne: smutna nuta w nich przewaa, wi-

dnokrg zawsze ten sam; ale bd-co bd prostota pomysu
i dykcyi waciwym sobie urokiem podbija czytelnika. Cztery

s zbiory Poezyj Konopnickiej, z r. 1881, 1883, 1887, 1895

(Warszawa). Trzeci zbiorek wyrónia si od poprzednich myl
zmniaa, która znalaza jaki silny punkt oparcia, sucy
do skupienia i zharmonizowania pogldów, a prócz tego ro-

zumnem i szlachetnem skierowaniem talentu ku podniesieniu

ducha wród przygnbionego spoeczestwa. Znajduj si tu

pieni przepyszne, budzce uczucia szlachetne i wielkie. Na-

tomiast próby wikszych poematów: Iinagina, Wojna, Pan
Balcer w Brazylii, niezbyt udatnie wypady: brak im plastyki

i skupienia. W czwartym tomiku jest kilka rzeczy prawdzi-

wie piknych; poow jego wypeniaj przekady.

Próbowaa Konopnicka take formy dramatycznej. Wy-
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dane w r. 1880 Fragmenty dramatyczne Z przeszoci C^^Wno)

wywoay wród prasy zacliowawczej okrzyk oburzenia, dla-

tego, e w nicli poruszya Konopnicka kwesty walki myli
swobodnej z tradycyjnie przekazanymi naogami mylowymi,
e za przedmiot trzech swoich poematów dramatycznych

wzia los Hipatyi, filozofki greckiej, zabitej przez tum chrze-

ciaski pod dowództwem mnicha, los Wezaliusza, lekarza,

który mia kraja trupa dla celów naukowych, i los Galileu-

sza, wizionego za wyznawanie teoryi Kopernika. Wykonanie

tych pomysów nie jest zadawalajcem. S tu wprawdzie

ustpy niepospolitej piknoci, s wymownie skrelone rwania

si duszy do wiata, s silne wzloty myli w gór; ale niema

tego, czego w poezyi dramatycznej przedewszystkiem szu-

kamy: niema ludzi rzeczywistych, artystycznie ywych. Za-

równo Hipatya, jak Wezaliusz i Galileusz s-to nerwowi, roz-

gorczkowani retorowie, umiejcy dobrze deklamowa, s to

uosobione tyrady, nie ludzie z rónorodnie ustosunkowanemi

uczuciami, pragnieniami i popdami. Znaczenie tych fragmen-

tów dramatycznych niewtpliwie zasadza si na ich ywiole

mylowym. Poetyczne wyraenie potgi cywilizacyi, pracy

ludzkiej, niekoczcej si nigdy, przez trudy, cierpienia i mki
dcej do krainy wiatoci, budzi uczucia szlachetne, na-

pawa sodk nadziej, e usiowania, chociaby na pozór

drobne, nie zgin dla ludzkoci, bo, jak susznie a piknie

powiada Wezaliusz:

Mylisz si, Sylwio; ta praca zagasa —
To ostudzone ogniwa acucha.
Którego nowe przeguby i skrty.

Nazwane jutrem myli i przyszoci,

My dzi w ognisku wykuwamy ducha.

Stranica wieków zdaje swoje hasa

Nowozacinyni szermierzom wyomu.
W czasie nie ginie nigdy trud podjty

Ani eijergii przerobionej suma . . .

A myl, co w ciszy o wszechwiecie duma.

Niech si nie zdaje stracona nikomu . . .

Wieki j przysze odnajd, obacz

I o ni wielkie ruchy swe zahacz . . .
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I w prozie przesza Konopnicka stopnie udoskonalenia.

Z pocztku we Wraeniach z podróy (1884) posugiwaa si
stylem napuszonym i przesad wyrae; ju w Czterech no-

wellach (1888), pojawio si denie do prostoty, a w Moich

znajomych (1890) i Na drodze (1893), zwaszcza w tym ostat-

nim zbiorze, gbia uczucia i artyzm sowa wysokiego dosi-^

gy szczytu.

Marya BartusÓWNA, modo zmara jako nauczycielka

elementarna w padzierniku 1885 roku, po wikszej czci
opiewaa w liryczn^-ch pieniach sieroc, szar sw dol, skar-

c si smtnie na wiat zimny, peen faszu, kamstwa
i obudy. W pomysach jej nie byo oryginalnoci, ale w wy-

powiadaniu ich widniao serce proste, serdeczne, naiwne, które

szczerze ze swoich smutków si spowiadao i t szczeroci

zyskiwao sympaty. Z wielk prostot i z wielk prawd od-

tworzya stan »zwtpienia« duszy, nie rozporzdzajcej zdol-

noci do subtelnego rozbioru ani te bogactwem dowiad-

czenia, ale wyszej z natur>^ nad ten powszedni tum ludzi,.

któr>' j otacza. Z wdzikiem podja temat przez Syrokoml
niegdy wypiewany i, przedstawiajc ale Sowika 7V klatce

^

odmalowaa cierpienia poety, koczcego na ou mierci

» ostatni piosnk niedoli*. Sw^ój stosunek do ogóu i do tych

objawów uznania, jakich dowiadczya zaraz w pocztkach,

swego wystpienia na widowni pimiennictwa (r. 1874/5),

okrelia w wierszu Skarga, w którym, odrzucajc ofiarowy-

wany sobie wieniec laurowy, co zawsze » cierniami w skronie

ofiar wrasta«, powiada, e za jej na zawsze skrzepa na zimnym

serc ludzkich marmurze.

Z innych, nie-egotycznych, utworów Bartusówny wjTÓni
wypada 1 2 sonetów, objtych spólnym napisem Myli przed-

hibne. Kobieta, nie kochajc, wychodzi za m; nie o szcz-

ciu marzy, ale o mierci, by zostawi po za sob >to pieko

bezdenne obudy, zdrad, zawici i wiecznego boju«. Pooenie
to istotnie pene grozy tragicznej, ale go nie potrafia poetka

w caej potdze zuytkowa, gdy nie odsonia przyczyn^

które ow kobiet do wstrtnego zampójcia skoniy; ogra-

niczya si na wzmiance, ogólnikowej i niezbyt jasnej, e robi
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to z powicenia »dla drogiej istoty «, e narzeczony wyzy-

skuje jej »dol tward «. Wobec takiego braku wyjanienia

pobudek psychicznych, niekiedy czytehiik wpada na przy-

puszczenie, czy te ta caa sonetowa tragiedya nie jest tylko

aktorstwem kobiety przywykej do dramatyzowania swych

uczu? Wprawdzie szczero poetki takiemu przypuszczeniu

nie daje si utrwali w umyle, ale sytuacya bdcobd nie

przestaje by zagadkow.

Najobszerniejsz)^ utwór Bartusówny Opryszck jest naj-

sabszym. Mody Dmytro, hucu, widzc, jak ludzie zaczli

si usuwa od jego matki zuboaej i chorob zoonej, znie-

nawidzi ludzi, a gdy ksidz bez zapaty nie chcia matki po-

chowa, zwtpi o Bogu, zosta opryszkiem. Jako opryszek

pokocha panienk ze dworu; jego towarzysze porwali j my-

lc, e mu dogodz, ale on odrzuci ich przysug, odwióz

pann do domu a sam si utopi. Wszystko to opowiedziane

w tonie deklamacyjno-sentymentalnym, bez najmniejszego

starania o prawd realn. Romantyzm, i to romantyzm bar-

dzo modzieczy i naiwny, bije tu ze wszystkich czstek

utworu. Próbki satyry spoecznej (Aktorka, Do poety salo-

nów, Gladyatorowie) nie s udatne. Talent Bartusówny by
przewanie natury egotycznej i wasne tylko uczucia poetki

trafnie odtwarza. Mona powiedzie, e speniy si jej y-
czenia, jakie wypowiedziaa w Modlitwie majowej:

Niech zawsze, zawsze, w noc ycia ciemn
Prawd boskich soce wieci nade mn,

Co raj spokoju otwiera;

Niech tak wyzwalani si z wizów ciaa.

Jak we zach rosy ta HHa biaa

Smutna, lecz czysta umiera.

Zbiorek jej Poczyj wyszed we Lwowie 1876 i 1880.

Osobno za Czarodziejska fujarka i w pismach peryodycznych

kilka nowel proz.



Od roku mniej wicej 1887 daje si dostrzega wiksze
ni poprzednio oywienie w dziedzinie poezyi. Pessymisty-

czne objawy, które byy u nas raczej wyrazem chwilowego

nastroju anieli gbokiego filozoficznego przewiadczenia, nie

zakorzeniwszy si w duszy nie tylko czytelników, ale i sa-

mych autorów, zaczynaj ustpowa powoli miejsca gosom
brzmicym nadziej i otuch. Powstaje do liczne grono ta-

lentów modych, które w przekonaniu, e co niemiertelne,

to zanikn nie moe, staray si przywróci poezyi dawniej-

sze jej królewskie w literaturze stanowisko. Byo wród nich

i jest duo prawdziwego zapau, ale nie brako równie i nie

braknie wyszukanej sztucznoci. W pogldach na zadanie

poezyi zachodziy take rónice; jedni dnoci spoeczne na

pierwszym kadli planie, tylko poprzednim utylitarnym prze-

ciwstawiali entuzyastyczne cele; inni za pragnli wj-zwoli

poezy od wszelkich celów ubocznych, sam sztuk sowa za

jedjme jej zadanie poczytujc i tak daleko nawet idc, i -
dali zniesienia supremacyi myli nad siowe?n. Nowe grupy

poetów francuskich i belgijskich (dekadenci, symbolici) za-

czy oddziaywa na to najmodsze pokolenie poetów na-

szych, z których kilku po mistrzowsku zawadno form.

Niema jednak pomidzy nimi takiego, coby si natchnienia

potrafi pozyska dla siebie i dla goszonych przez siebie za-

sad wielkie audytoryum caego uksztaconego spoeczestwa.

Bdcobd, lubo i dzisiaj jeszcze syszymy narzekania poe-

tów na brak odgosu i sympatyi w spoeczestwie dla twór-

czoci poetyckiej, to przecie zarówno znaczna liczba autorów

jak i mnoce si zbiory poezyj wiadcz do wj-mownie,

e doba zobojtnienia mina i e si poczyna nowy okres

odwieonej wraliwoci w dziedzinie natchnienia twórczego.

Od twórców przewanie zalee bdzie, eby okres ten zaja-

nia wielkiemi dzieami; — »taki wieszcz, jaki suchacz

«

mówi prawdziwi poeci tylko w chwili zniechcenia; kiedy-

indziej bowiem porywaj tumy za sob.

Na czele tej grupy poetów, którzy w teoryi gosili za-

sad »sztuki dla sztuki «, lubo w twórczoci swej byli dalecy

od bezwzgldnego jej stosowania, postawi naley ZENONA



— 364 —

Przesmyckiego (Miriama), który, kierujc tygodnikiem li-

terackim ycic, skupi wokoo niego prawie wszystkici pisz-

cyci dzisiaj poezye, i w programowym artykule zapowiedzia,

e w ocenie utworów kierowa si bdzie samem tylko jego

piknem bez wzgldu na pogldy filozoficzne i spoeczne au-

tora. Przez dugi czas Miriam przyswaja tylko jzykowi na-

szemu pikne utwory obcych poetów, zwaszcza czeskich,

a wród nich Yrchlickiego. Pasujc si z rónorodnemi kszta-

tami poetyckiemi, wyrobi sobie znakomicie form pod wzgl-

dem jzykowym, stylowym i wierszowym, zawadn wic
narzdziem, którem si poeta posuguje. Gdy przeszed do

utworów wasnych, okazao si, e natura jego umysu ci-

gnie go przedewszystkiem do tematów, w których refleksya

filozoficzna najwaniejsz odgrywa rol. To te pieni gno-

miczne wród jego poezyj zajmuj istotnie miejsce pierwszo-

rzdne. Po nich id te, w których poeta pikno przyrodj'

opiewa, a w kocu dopiero te, co maluj nastrój uczuciowy.

Zbiór poezyj Miriama wyszed w r. 1893 p. t. Z czary mo-
doci, liryczny pamitnik duszy. Prócz prologu, bardzo zna-

miennie powoujcego do rzucenia si w wir ycia, i epilogu^

egnajcego urocze dni modoci, skada si z trzech dziaów^

których tytuy zawieraj zarazem i charakterystyk treci:

Upojenia, Mety w puharze, Pojednanie. Ten ostatni dzia:

pod wzgldem myli i wyraenia jest niewtpliwie najdoj-

rzalszym. Pokonawszy w sobie zwtpienia, wypowiada ut-
sknienie bezgraniczne do prawdy i do dziaania, dajc prze-

strog braciom poetom:

I choby siew twój przepad uajjaowiej,

Siej i wiadectwu nie wierz swego oka.

Gdzie bój — siej mio, wiato — gdzie pomroka,

Czy, chocia po co — nikt ci tu nie powie.

W takich i tym podobnych odezwach, w któr>-ch d-
no do oddziaj^wania na umysy spóczesne ttni silnie,.

Miriam zapomina o hale » czystego artyzmu*, cho w wy-

wodach teoretycznj^h chciaby znie supremacy myli nad

sowem. Pod wzgldem formalnym zauway naley, e Mi-
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riam pierwszy, o ile wiem, wprowadzi do poezyi naszej kun-

sztown form ronda, a te, jakie ogosi w Ateneum (1894)

i w Glosie (1897), prawdziwemi s cackami artystycznemi,

nie pozbawionemi wszake gbszej myli. Miriam jest wiel-

bicielem poety belgijskiego Maeterlincka i dramata jego prze-

oy na jzyk polski (1894), poprzedziwszy^ to tómaczenie

obszernym wstpem, powiconym teoryi poezyi i charakte-

r3'styce poetów belgijskich.

Namitny, gwatowny, silny i zerodkowany jest talent

Kazimierza Tetmajera. W Poezyach'^^z^ (i-sza serya 1891,

2-ga 1894, Wybór poezyj 1897), trudno wprawdzie odnale
uut zasadnicz, usposobienie jednolite, myl przewodni sta:

przeciwnie spotykamy nastroje rónorodne, zalene od wra-

e czy nawet podranie chwilowych, nieraz bardzo da-

leko od siebie odskakujce. Wic ból, cierpienie, pessymizm,

rozpacz, westchnienia do nirwany, — i naodwrót rado, unie-

sienie, zapa, wiara w przyszo, dza dziaania — przeplataj

si w tych utworach cigle, nie dajc pozna czytelnikowi,

jakie jest istotne, trwae, normalne, e tak powiem, usposo-

bienie i pogld poety. W piknych jego wierszach, powico-
nych czci Mickiewicza i Kraszewskiego, brzmi dononie na-

woywanie do czynu, do dziaania w najobszerniejszym za-

kresie, gd}^ w innych niepewno, chwiejno, sceptycyzm

zdaj si wskazywa, e owo nawoywanie to tylko mowa
uroczystoci chwili i przedmiotu spowodowana, lecz nie g-
bokie, na codzie wystarczy i rozciga si majce przeko-

nanie. Poeta, co drwic z wszelkich idei, ma jedno tylko

» wieczne pragnienie Nirwany, w której nic ju nie zaboli,

nic nie ucieszy, w której si powoli przechodzi ze snów ci-

chych w nieistnienie* — albo nie moe na seryo i szczerze

budzi innych do dziaania, albo te le, nietrafnie wyraa
swoje chwilowe przygnbienie, »wiecznem« je mianujc. Zdaje

si, e to drugie przypuszczenie ma prawd za sob, bo za-

równo zaraz po wierszu, z którego wj-jem cytat, idzie inny,

gdzie poeta robi zastrzeenie, i nie ze wszystkiego drwi
mona; jakote i w innych wierszach znajduj si myli, sprze-

czne z owem niby »wieczneni« pragnieniem. Prócz uczu,
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z silnym podkadem zmysowym, wybornie Tetmajer odtwa-

rza wraenia odbierane od przyrody tatrzaskiej, która jest

jego rodzinn. Fantazya dramatyczna Tetmajera p. t. Sfinks,

pod wyranym wpywem Maeterlincka napisana, robi podo-

bno na scenie efekt wielki; w czytaniu jednak i psj^holo-

gicznie i artystycznie sabo si przedstawia. Fragment drama-

tyczny: Ma poeta jest zrcznym dyalogiem.

Czcicielem formy jest take ANTONI LANGE, refleksyjny

przewanie i tómaczeniami dotychczas gównie zajty. Umi-

owa on Baudelaire'a, Leconte de Lisle'a i Shelleya, a róno-

rodny wpyw tych poetów nie dozwoli mu jeszcze wyrobi
sobie wasnej swojej fizyognomii duchowej. Pocigaj go

i zagadnienia filozoficzne, i rojenia fantazyjne, i realne sto-

sunki bytu; smakuje mu i gorycz pessymistyczna i sodycz

optymizmu. Najwicej spokoju okaza w obrazku prostej na-

tury wiejskiej sonecznemi promieniami ogrzanej, w utworze

zatytuowanym: Sielanki (1893 w Ateneum). Ulubionym

atoli tonem Langego jest raczej groza tragiczna, chrzst zbroi

lub targanie si wewntrzne ducha ludzkiego. Vox posthunia,

Lilith, Po7vie o Waligórze i Wyrwidbie, Palingencza,

Venus-ebraczka— to rzeczy silne lub malownicze, do których

poeta moe najwiksz przywizuje wag. Zna w nim no-

woczesnego nerwowca, który, nie mogc si oprze na adnym
niewzruszonym dogmacie, radby pozna róne jego odcienie

z tajon w duszy nadziej, e znajdzie co, co do jego umy-

su przemówi, co ukoi go, chociaby chwilowo tylko. Za

kadym razem, kiedy jaki uamek prawdy spostrzee, poeta

przedstawia go jak wyznawca do gbi przekonany; ale gdy

si ze wszystkiemi zaatwi, zapomina o nich prdko, gdy go

ostatecznie zadowoli nie mogy. Zbiór czciowy rozproszo-

nych po pismach poezyj jego wyszed w r. 1895 (Kraków).

Potoczystoci i piewnoci wiersza odznaczaj si

» Pieni « Artura Oppmana (Or-ota, których wyda dotd dwa

zbiory 1889, 1894). Obrabia w nich poeta tematy powszednie

i nieraz ju opiewane, najczciej z dziejów zawiedzionej mioci,

tskni za wiekami redniemi i epok wiary, narzeka na wiek

XIX. Zasób frazeologiczny Or-ota nie jest wielki; std wier-



— 367 —

sze jego, mie zawsze, gbszego wraenia nie zostawiaj. Ile-

kro pragnie odmalowa co silnie, wpada w przesad. Sto-

sunkowo najlepsze u niego s obrazki z » zauków miejskich*

humorem zaprawione, chocia i tu or>'ginalno jego jest

niewielka, gdy zauki te opiewali ju przed nim Ordon i Go-

mulicki.

Podobiestwem rodzaju uczu opiewanych i gadkoci
formy czy si z Oppmanem, cakiem zreszt niezalenie od

niego, Sa?nsarv Rossozvskt, który trzy zbiorki »Poezyj «swo-

ich ogosi (1887 i 1892). W drugim zbiorku wicej jest myli^

wszechstronniejsze pojcie ycia i delikatniejsze dotknicie

pdzla. adne s take jego obrazki impresyonistyczne

z ycia powszedniego, gównie miejskiego, zebrane w cy-

klach p. t. »Ze cieek ycia« (1892), »Z teki impresyonisty«

(1894).

Do zwolenników, » czystego artyzmu* nale jeszcze do-

bijajcy si uznania modzi poeci: Lucyan Rydel, Konstanty

Górski, Wacaw Wolski, Wacaia Raczyski, F. Arnsztaj-

nozva, Micha Jakubowicz, Witod Leitgeber, Wadysaw
Nawrocki (gównie tomacz). Pod silnym wpywem Maeter-

lincka i Nietzschego pisz: Kazimierz Stering, Józef Kra-

lewski.

Wród tych, co i w teoryi i w czynie wyran dno
spoeczn do poezyi wprowadzaj, pierwsze miejsce naley si
Janowi Kasprowiczowi. Od pierwszego ju zbiorku swo-

ich Poezyj (1889), we wszystkich dalszych swych pracach^

czy to bdzie: poemat religijno-spoeczny Cirystus (1890),.

czy dramat ludowy S^mat sic koticzy (1891), czy szereg opo-

wiada wierszem Z cJiopskiego zagonu, czy zbiór nowy poe-

zyj lirycznych i opowieci p. t. Anima lacrymans (1894), czy-

nieskoczony dotychczas utwór: Wojtek Skiba, wszdzie jest

Kasprowicz przedewszj^stkiera piewakiem niedoli ludu, wy-

czekujcym witu nowej doby w losach spoeczestwa za

spraw tego, ale nie wnoszcym fermentu nienawici wzgl-

dem warstw innych, gdy pewnym jest, e bdcobd przy-

szo do ludu nalee bdzie. Nie myli go on bynajmniej
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wyodrbnia pod wzgldem moralnym od reszty spoecze-

stwa, lecz owszem uwydatnia, e w nim takie same s uczu-

cia, takie same obdy, takie same podania i namitnoci,

jak w innych klasach narodu, tylko si w odmiennych prze-

jawiaj formach z powodu odmiennego stopnia kultury. Nie

patrzy zatem na lud ani sentymentalnie, ani naiwnie, lecz

trzewo, rozumnie, kochajc go przecie gorco. Ogarniajc

w utworach swoich cao objawów ycia spoecznego, Ka-

sprowicz odczuwa silnie jego cierpienia i smutki, boleje nad

marnoci wysików, nad saboci woli, nad cikimi warun-

kami bytu. Wyznajc atoli t krzepic zasad, e »jak ruda

w ogniu znajduje potg oczyszczajc, tak czowiek w bo-

leci < , kae nawet tej boleci bogosawi i nie otwiera serca

dla rozpaczy osabiajcej ducha. Nadzieja lepszych dni pod-

trzymuje w nim si wytrwania, a zapa wieku modzieczego,

nie stumiony widokiem bezprawia i nikczemnoci ludzkiej,

nie ostudzony wyzibieniem serc, kae mu wierzy, e » pro-

mie yciodajnej waosny lni si dokoa*, a »mierci zuchwaa

potga <, co » niszczy bytu szlachetne zarody «, zaman zo-

staa, albo te zaman by moe, jeli tylko mstwo i dziel-

no wróc do dusz, które chciano do sualstwa nagi. —
Potg i rónorodno uczucia opiewa Kasprowicz w zbiorku

p. t. Mio (1896), a wraenia z natury tatrzaskiej w cyklu

wierszy Z wirchów i hal (t. r.). Pod wzgldem formy z po-

<:ztku Kasprowicz, moe umj^lnie, posugiwa si pewn
szorstkoci w doborze wyrazów, w budowie wiersza, lecz

z czasem, nie pozbywajc si energii, wprowadzi wicej mik-

koci i powabu. Nie sadzi si jednak na wyszukiwanie ja-

kich nowych zwrotek, tylko usiuje zblia si do doskona-

oci w uywanych dotychczas.

Podobnemi uczuciami i podobnemi nadziejami przejty

jest Franciszek Henryk Nowicki, któr>' dotychczas wyda

jeden tylko szczupy zbiorek swoich Poezyj (1891). Wicej

w nim atoli goryczy, anieli u Kasprowicza, wicej niechci

wzgldem stanów uprzywilejowanych i bezporedniej prze-

szoci, która jakoby miaa nakaza spoeczestwu wiar w je-
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dyn tylko gwiazd zota, która zlepiaa orle skrz5da bo-

tem, by wznie nie mogy ku gwiazdom i niebu. Forma

w nim niewyrobiona, a moe zaniedbana tylko, lecz polotu

poetyckiego duo. Do najpikniejszych jego wierszy naley:

Apoteoza, Ojcowie narodu, Spartakus. Obrazy przyrody ta-

trzaskiej sabiej s odczute anieli u Tetmajera, a pod wzgl-

dem formy dalekie od przelicznych utworów Asnyka na ten

sam temat.

Andrzej Niemojewski to talent wiey, modzieczy
i bujny. Niedola spoeczna gboko odczuta, wyraana nie za

pomoc tyrad patetycznych, lecz za pomoc ywych, barw-

nych obrazów, stanowi gówny motyw jego natchnie, czy je

wyraa jdrnym wierszem (Poezye 1891, serya druga 1893),

Irredenta (1894), czy siln, niekiedy a do przesady obces

kroczc proz (Poezye proz 1891, Listopad 1896). Z opi-

sami przyrody czy ludzi dla samych opisów zerwa autor

stanowczo; stanowi one dla niego tylko rodek do wypowie-

dzenia uczu i myli, do odmalowania wntrza duszy. Po

czci wraca do subjektywizmu romantycznego, do uogólnie

symbolicznych (W pocigu, Burza, Ty za ciemn skryte

chmur i in.), ale nie traci te z oczu tych nabytków, jakie

realistyczny sposób tworzenia dla sztuki osign. Dusze
artobliwo-satyrycne opowiadania wierszem (Majówka, Bajka

maeska, Dwa amorkij grzesz rozwlekoci.

Adam M-SKI (pseudonim) wj^twornym wierszem opiewa

najchtniej i najlepiej uczucia smutne, przejcia bolesne za-

równo w yciu jednostek jak i spoeczestw, cierpi nad upad-

kiem ducha, nad obnieniem ideaów, nad apaty, lub szuka-

niem zapomnienia w rozkoszach zmysowych. Nie wszystko,

co on napisa, dostao si do druku, ale i w tern, co ogosi,

czy to w pismach peryodycznych (mianowicie w yciu), czy

osobno: Jeden z wielu (1890), Fragment, Z fal ycia, Posg
{yf Ateneum 1891 i 1893), pozna mona dusz gorc, prze-

penion spóczuciem dla cierpienia, pragnc w sercach spó-

braci obudzi, nie frazeologiczn tylko cze dla ideau, ale

przedewszystkiem czynny udzia w jego urzeczywistnianiu na

URTS LIT. fOLt. 24
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ziemi. Nie burz on si lka, lecz raczej tej martwej ciszy,

wród której nawy spoeczne na mielinie osiadaj.

Spokojnym, agodnym nastrojem, w ktcMyiii refleksyj-

no niema odgrj^wa rol, oraz pojednawezcni us]>osobie-

niem odznaczaj si utwór)' Jdzr/y z Crbiitskich (Szczsnej)

Bkowskiej, czy to wierszem (»Poezye« r. 1894) czy proz

(»Przelotne chmury « 1893) krelone. W wierszu nie posiada

ona wielkiej atwoci i swobody, za wykwintem formy

si nie ubiega, rymami jednostajnemi nie gardzi, ale treci

mylow lub uczuciow wynagradza te braki. Proza jej ma

w sobie duo poetycznoci prawdziwej, a myl spoeczna ro-

zumna z kadego obrazka przeglda. Delikatne, mikkie do-

tknicie pdzla jest jej cech.

Z najmodszego pokolenia zasuguj na wzmiank:

Jerzy iih.ii('ski w zbiorku poezyj swoich p. t. >Na

strunach duszy « 1894 okaza, e przewanie yje w dziedzi-

nie myli, skd wydobywa nieraz rozumne myli, w szat

poetyczn przybrane.

Tadeusz Konczyski, jego rówienik, lubuje si w sym-

bolach.

StaJiislaw Klei)iensie7i)icz jest piewc uczuciowych na-

strojów.

Józef Jaiiko:i<ski wykaza znaczne uzdolnienie do wy-

kwintnego artu i umiejtno dobywania duszy z pod ba-

nalnej salonowej powoki.

Tadeusz Miiiuski gorycz zaprawia swe opowiadania

(»azarze« 1895). Jest on take nowellist (Nauczycielka

1896).

Niepodobna mi tu wyczerpywa caej nomenklatury na-

zwisk, jakie znajdujemy podpisane pod utworami poetycznemi

w pismach peryodycznych; znalazaby si ich spora gromadka,

lecz dla scharakteryzowania ich doniosoci, potrzeba jeszcze

poczeka, a lepiej si uwydatni.
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Brak wielkich utworów orj-ginalnj^ch skania uzdolnione

jednostki do przj^swajania literaturze ojczystej znakomitych

podów obcych. Nie zamierzajc bynajmniej wyczerpywa ca-

ego materyau, jakiego ostatnie lata 33 dostarczaj, wspomn
tylko o rzeczach najwaniejszych. Do takich naley przede-

wszystkiem zbiorowe wydanie przekadów Szekspira pod re-

dakcy J. I. Kraszewskiego (3 due tomy z illustracyami,

Warsz. 1875— 6), potem a dwa wydania tyche dramatów:

w jednolitem tomaczeniu Leona Ulricha (1895, Kraków)

i w tomaczeniu rónych (1895— 6, Lwów); dalej podobne

wydanie Schillera pod redakcy A. Zippera (2 due tomy

z illustr., Lwów, 1884— 5), obecnie wychodzce w nowej edy-

cyi; wybór dramatów Lope de Vegi w tomaczeniu J. A. wi-
cickiego (Warsz. 1 88 i); wybór dramatów Kalderona w prze-

kadzie Edwarda Porbowicza (Warsz. 1887); wybór komed>'j

Moliera w tomaczeniu rónych (Warsz. 1876—84). Z arcy-

dzie pojedynczych, przyswojonych jz3'kowi naszemu w cigu

33 lat, na szczegóow wzmiank zasuguj: Odysscja Homera

w przekadzie L. Siemieskiego (4 wyd.), Iliada w tomaczeniu

Popiela(i88i), Szmury (1887), Stanisawa Mleczki (1894), Tra-

giedye Sofoklesa i Eschilosa w tomaczeniu K. Kaszewskiego

(Warsz. 1888, 1895), Ody, satyry i listy Horacego w przekadzie

Marcelego Mottego (Pozna, 1896), Pie o Nibelungach

w tomaczeniu J. A. Szabraskiego (Warsz. i88i) i L. Ger-

mana (Warsz. 1885), Faust Goethego, przeoony w caoci

przez Feliksa Jezierskiego (Warsz. 1881) i przez Józefa Pasz-

kowskiego (Kraków 1882); Wybór poezyj Goethego przeo-

onych przez Ludwika Jenikego (Warsz. 1890 i 1895), Don
Juan Byrona, przetomaczony najprzód czciowo przez Wi-

ktora Baworowskiego (1865— 83), a potem nierównie wietniej

w caoci przez Edwarda Porbowicza (Warsz. 1885), W-
drdzvki Rycerza Harolda w przekadzie Jana Kasprowicza

(War. 1894) i A. A. K(rajewskiego) 1895, Luzyady Kamoensa,

piknie przeoone przez A. M-skiego (Warsz. 1890), Jocelyn

Lamartine'a przez tego (1891), Mireio, poemat Mistrala, przez

tego (1897), Antologia prowansalska w tomaczeniu Edwarda

Porbowicza (Warsz. 1887), Ahaswerus w Rzymie Hamer-

24*
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linga w przekadzie Wadysawa Ordona (Lwów, 1877), Pie
abdzia romantyki równie Hamerlinga przez M. Konop-

nick 1895, Kimaty grzechu Baudelaire'a przez A. Langego

i A. M-skiego; Poezye Miissea przez A. Londyskiego

1891. Wreszcie i przekady z literatury czeskiej, mianowicie

z Vrclilickiego przez Aliriama, wspomnie warto, midzy
innemi: Duch i wiat 1885.



III.

Przemiana metody bada dziejowych i filozofia dziejów. — Wydawni-
ctwa róde: August Bielowski, Antoni Zygmunt Helcel, Romuald
Hub. — Historycy: Waleryan Kalinka. Antoni Walewski, Józef Szuj-

ski, Tadeusz Wojciechowski, Fr. Piekosiski, Ksawery Liske i jego

uczniowie, Wojciech Ktrzyski. — Wpyw szkoy niemieckiej: Micha
Bobrzyski, Stanisaw Smolka, Anatol Lewicki, Wincenty Zakrzewski.

—

Wychowacy seminarj^ów historycznych. — Ludwik Kubala, A. Sokoow-
ski.— Samoucy : Lucyan Tatomir, Bernard Kalicki, Klemens Kantecki. —
Józef Kazimierz Plebaski, Adolf Pawiski, Aleksander Jabonowski, Sto-

saw Laguna, Tadeusz Korzon, W. Smoleski, T. Wierzbowski, Kazimierz

Waliszewski, A. Kraushar. — Kazimierz Jarochowski. — Józef RoUe,

Maryan Dubiecki. — Historya powszechna: B. Dembiski, Sz. Aske-

naz}-. — Archeologia przedhistoryczna: Sadowski. — Gieografia. —
Etnografia. — Podróopisarstwo. — Historya literatury. — Wydawni-

ctwa róde. — Bibliografowie: Karol Estrejcher, Wadysaw Wiso-
cki. — Autorowie podrczników. — Badacze: Aleksander Tyszj-ski,

Antoni Maecki, W. Nehring, K. Mecherzyski, Stanisaw Tarnowski,

Józef Tretiak; Henryk Biegeleisen i inni wychowacy seminaryum lwow-

skiego. — Wodzimierz Spasowicz, Adam Rzewski, Bronisaw Chle-

bowski, A. G. Bem. — Dzieje sztuki. — Krytycy literaccy i artysty-

czni: Kazimierz Kaszewski, Mieczysaw Pawlikowski, Józef Tokarzewicz,

W. Bogusawski, Stanisaw Krzemiski, Józef Kotarbiski, Antoni Sy-

gietyski i inni. — Histor>'a literatury powszechnej: M. Kawczyski.

Po belletrystyce najwiksza u nas liczba osób powica
si dziejom i najwiksza te cz publicznoci, wzgldnie do

innych nauk, czytuje rozprawy i dziea historyczne. Fakt ten,

od pocztku naszego stulecia sprawdzony, dowodzi, e, po-

mimo wszelkich przemian w pogldach na rodki prowa-
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dzce do uskutecznienia celów spoeczn5'ch, ani jedno poko-

lenie nie przestao si zastanawia nad przeszoci swego

kraju przedewsz3'stkiem, chocia przedsiwziciu temu wiksze,

ni gdzieindziej, nastrczaj si trudnoci. Kade pokolenie

pragnie si dowiedzie od » nauczycielki ycia*, w jakim kie-

runku postpowa trzeba dalej, aeby unikn bdów dawniej-

szych, aeby lepsz sobie przyszo wywalczy. Naturaln

jest rzecz, ze wzgldu na rozmaito usposobie ludzkich

i rónorodno metody badania, e odpowiedzi, przez histo-

ry dawane, byy bardzo rozmaite, zwaszcza gdy do trwaych

i cigle dziaajcych uczu i namitnoci przyczyy si prze-

miany w pogldach na zadanie dziejopisarstwa.

Pod wpywem nauk przyrodniczych Henryk Tomasz

Buckie stara si dowie, e zjawiskami dziejowemi X7.2^6,7.'a^

równie stae prawa, jak zjawiskami natury; usiowa nawet

cztery takie prawa, przez siebie sformuowane, uzasadni. Po-

gld ten, dcy do uczynienia historyografii umiejtnoci

cis, znalaz wdelu zwolenników, mianowicie wród filozo-

fów i ludzi encyklopedycznie uksztaconych ; zestawione jed-

nak przez Buckle'a prawa nie znalazy uznania, poniewa

okazao si, e s to uogólnienia, nie posiadajce nawet ce-

chy praw w cisem znaczeniu wyrazu. Przj-jwszy tedy za-

sad prawidowoci w rozwoju dziejów, posugiwano si in-

nymi rodkami do jej wj-kazania; Drapcr (»Historya rozwoju

umysowego w Europie«, tom. polskie T. Korzona, 1873),

Kolb, Helkvald, Lipert i inni w tym wanie kierunku po-

mysy swoje rozwijali, zastosowujc po czci teory Darwina

o przemianie gatunków do dziejów ludzkoci.

Jak w Europie, tak i u nas, teorya Buckle'a znalaza

gorcych zwolenników, ale take wród dyletantów tylko, któ-

rzy, rzuciwszy kilka myli ogólnych o rozwoju dziejów po-

wszechnych, o wanej zmianie, jak nauki przyrodnicze na

uksztatowanie si nauk dziejoznawczych wywary, nie kusili

si nawet o sprawdzenie pogldów swoich za porednictwem

faktów. Do takich nale, prócz, naturalnie, tych autorów, co

krótkie artykuy w czasopismach ogosili (np. Kazimierz

Chdowski), gównie Ludivik Masowski w dzieku » Prawo
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postpu* (1872), gdzie, torem Comte'a, rozszerzonym przez no-

wych badaczów, kreli pierwociny rozwoju ludzkoci; a po-

wtóre Bolcsaiu Limanowski, który mianowicie w rozprawie

o »Socyologii A. Comte'a« (1875), zapatrywania si swoje na

rozwój ycia narodów przedstawi.

Z historyków, którzy si specyalnie zajmuj badaniem

dziejów, tylko Henryk Sz?nit (zm. 1883) owiadczy si za

teory Buckle'a, lecz w zastosowaniu do dziejów polskich

opacznie z niej korzysta. Micha Bobrzyski w broszurze:

»\V imi prawdy dziejowej « (1879) prz3'j wprawdzie zasad

praw staych w historyi, ale chcc je sformuowa, opar si

na naukach spoecznych, nie za na przyrodniczych. Po za

wypowiedzenie tego mniemania nie posun si jednak i on,

tak dalece, e nawet nie stara si wykaza, jakie-to miano-

wicie prawa wykryy nauki spoeczne, — prawa, któreby si

mogy sta przewodnikami w dziedzinie poszukiwa dziejo-

wych. Piszc za » Dzieje Polski« (1879, 3-ie wyd. 1887— 90),

tem swoje prawno-polityczne zapatrywanie si zaznaczy, e
historj^ nasz podzieli na 3 okresy (pastwo patrj^archalne,

patrj-monialne i prawne), wedle zmiany stosunków spoecznor

politycznych.

Inni historycy nasi wystpuj albo przeciw sformuowa-

nym przez Buckle'a prawom, jak Adolf Pawiski w artykule

o tym histor5^ozofie (» Biblioteka Warsz.« 187 1), jak Tadeusz

Korzon w ocenie dzie Buckie' a, Drapera i Kolba (tame

r. 1872); albo te wprost twierdz, e praw niezomnych i nie-

wzruszonych, któreby rzdziy yciem i rozwojem ludzkoci,

wcale niema, a przynajmniej, e nie dowiedziono ich istnie-

nia, jak Stanisaw Smolka, w rozprawie wymierzonej przeciw

pogldom Bobrzyskiego (»0 pojciu, zadaniu i stanowisku

historyi« — w »Ateneum« 1879 r.); albo wreszcie z oburze-

niem o tego rodzaju prawach wspominaj, zostajc cakowi-

cie, co do zasady gównej, po stronie Bossueta i jego teoryi

opatrznociowej, jak Józef Szujski w rozprawie » Moralno
i wiedza jako czynniki historyi « (1874) i Antoni JVale7uski,

który, ten sam pogld podzielajc, poczy go nadto jak naj-

cilej ze skrajnemi przekonaniami monarchiczno-legitymisty-
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cznenii w swojeni > Dumaniu Polaka nad picioletniemi dzie-

jami narodu« (1872) oraz w » Filozofii dziejów Polski i me-

todzie ich badania<, (Kraków 1875). Za najwaniejsz cech
»jestestwa« narodu polskiego podawa on » lojalno*, bezwa-

runkow wierno monarchom. »Sam patryotyzm polski —
pisa on — domaga si lojalnoci; zerwanie z ni byoby ze-

rwaniem z przeszoci i z narodowoci sam. Zerwanie z pra-

wowitoci byoby dla narodu polskiego samobójstwem. -
czc si z dzikim chórem europejskiej rewolucyi, byby tylko

cyfr dla rachunku liberaów; najprzód ich narzdziem, a po-

tem ofiar*. Wszystkie powstania potpia autor namitnie.

Nie przeczy stanowczo istnieniu praw staych w pewnej

dziedzinie dziejów (w rozwoju owiaty, tj. kultury i nauki),

ale te nie owiadczy si za niemi, Tadeusz Wojciechon^ski

w rozprawie: »Co to jest historya i poco si jej uczymy*

(1883). Usunwszy milczco teory wpywów Opatrznoci na

dzieje przez uznanie czowieka za jedynego dziaacza; odrzu-

ciwszy pojcie determinizmu dziejowego przez uznanie wol-

nej woli,—zakreli on historyi zadanie cile granicami przed-

miotowemi obwarowane; ze strony formalnej poczytujc za

takie zadanie — dochodzenie »gienezy« ludzkoci i narodów,

a ze strony faktycznej — okrelenie roli, jak w dziejach ode-

grao »spoeczestwo* tj. pewne skupienie jednostek ludzkich,

oraz »owiata« (»najwyszy wytwór spoecznoci wszystkich

narodów*) i »przemoc* (tworzca pastwa). Ogólnego »celu«

dziejów nie widzia, gdy to, co pospolicie nazywamy » celem

ludzkoci*, » posannictwem narodów* itp., to nic innego,

»tylko nasze wasne myli i teorye o biecych zadaniach

spoecznych lub pastwowych, czy to poszczególnych naro-

dów, czy caej ludzkoci — teorye, które odkrywamy lub na-

rzucamy obecnym dziejom i przenosimy dotiwlnic w prze-

szo*. Cele mog mie tylko jednostki, które w miar swego

wpywu rozpowszechniaj je w spoeczestwach i ludzkoci

i wytwarzaj takie lub inne denia. To te » dzieje obracaj

si cigle lukolo midzy czowiekiem a spoeczestwem, i mi-
dzy celami ludzkiemi (tj. jednostkowemi) a spoecznemi*.

Zreszt, wikszo historyków naszych wcale si nie
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wdaje w historyozofi, uwaajc wszelkie uogólnienia, przy

dzisiejszym stanie bada, za zupenie przedwczesne i mogce
jedynie na bdne drogi naprowadzi. Ich zdaniem potrzeba

przedewszystkiem ogasza jak najwicej materyaów dziejo-

wych w zvydaniach krytycznych, sporzdzonych wedle wska-

zówek dzisiejszej hermeneutyki i egzegiezy róde, a nastpnie

fakta, w nowo odkrytych materyaach zawarte, obrabia w szcze-

góowych i wyczerpujcych monografiach.

W kierunku krytycznego wydawnictwa róde, z zasto-

sowaniem krytyki wydoskonalonej w naszych czasach, nie-

poyte pooyli zasugi trzej pracownicy ze starszego poko-

lenia, wszyscy zmarli ju obecnie: August Bielawski, Antoni

Zygmtmt Helcel i Romuald Hiibe.

Pierwszy, przeszedszy róne fazy w rozwoju swej umy-

sowoci, powzi myl wydania, na wzór pomników historyi

niemieckiej Pertza, podobnych róde historycznych polskich,

i w roku 1864 ogosi tom pierwszy: Monumenta Poloniae

historica; nastpnie w r. 1872 wydrukowa tom drugi i przy-

gotowa tom trzeci, gdy go mier zaskoczya w 1878; praca

jego atoli bya tak daleko posunita, e ju w 1879 ukaza

si staraniem Akademii Umiejtnoci w Krakowie ten tom III,

a potem IV (1884), V (1888) i VI (1891), doprowadzajcy

wydawnictwo róde do koca wieku XV. Zasuga Bielow-

skiego polega na tern, e podj wydawnictwo systematyczne

i zastosowa do niego najnowsz metod krytyczn, czem za-

pocztkowa nowy okres w rozwoju naszych prac przygoto-

wawczych w zakresie dziejopisarstwa.

Czego dokona Bielowski wzgldem kronik, to speni
Antoni Zygmunt Helcel wzgldem zabytków prawodawczych,

ogaszajc od roku 1857 Starodawne prawa polskiego po-

mniki, które a do mierci swojej (1870) prowadzi, zostawia-

jc Akademii Umiejtnoci staranie o wydanie tego, czego

sam opublikowa nie zdy, i o dalsze cignicie raz rozpo-

cztej pracy. Helcel zwróci uwag na wano zapisek sdo-
wych i na rozpatrywanie stosunków spoecznych w dawnej

Polsce, nie tylko z pomoc kronik i dyplomatów, jak bywao
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dawniej, ale take za porednictwem wiadectw z praktyki

sdowej, wykazujc istnienie i u nas prawa zwyczajowego.

Obecnie Starodawne praiva polskiego pomniki obejmuj

osiem tomów i zawieraj obfity materj^al do zobrazowania

wewntrznego ycia Polski a pod koniec XV stulecia.

Kierunek dany przez Helcia silnie poparty zosta przez

prace Romualda Fhibego (zmarego w r. 1890), jako to:

» Prawo polskie w wieku XIII« r. 1875, » Prawo polskie

w wieku XIV, Ustawodawstwo Kazimierza*, r. 1881. »Sdy
i ich praktyka... ku schykowi XIV wieku «, » Ksigi ziem-

skie i grodzkie w XIV wieku w Polsce* {1884), »Zbiór rot

przysig sdowych* (1888).

Odtd krytyczne wydania pomników dziejowych: kronik,

pamitników, dyaryuszów sejmowych, listów i t. d., umiejt-

nie prowadzone, stanowi jedno z najwaniejszych zada dzi-

siejszych historyków. Pisarze dziefÓ7V polskich, Pomniki dzie-

jowe leieków rednich, Akta historyczne, do objaniema rze-

czy polskich suce (wydawane przez Akademi umiejtnoci

w Krakowie), róda dziejowe (ogaszane w Warszawie przez

A. Pawiskiego i Al. Jabonowskiego), Akta grodzkie i ziem-

skie z archiwum bernardyskiego (ogaszane przez wydzia

krajowy we Lwowie), Pamitniki do XVIII wieku (dawniej

ju rozpoczte przez upaskiego w Poznaniu), Materyaly

historyczne (wydawane przez Towarzj-stwo historyczne we

Lwowie): oto gówniejsze wyniki tego kierunku wydawni-

czego.

Co do spoytkowania nowo-wydanych materyaów hi-

storycznych w monografiach, to tak samo jak i wydawanie

dokumentów, istniao ono i dawniej; zarówno Lelewel, Ma-

ciejowski, Przedziecki, Stadnicki, Bartoszewicz, jak szczegól-

niej Szajnocha (zm. 1868) w kierunku tym znakomite zrobili

postpy. Teorye atoli zgóry powzite, albo poetyczny pogld

na dzieje, wiele szkodzi}' przedmiotowoci badania. Mówi
naumylnie: przedmiotowoci, a nie bezstronnoci, aeb}' usu-

n wszelk myl wiadomego przeinaczania dziejów. Otó
przedmiotowo ta, t. j. uywanie do malowania ludzi i wy-

padków takich tylko rysów i barw, jakie rzeczywicie w do-
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kumentach si znajduj, bez puszczania wodzy albo wyo-

brani albo upodobaniu i doktrynom, stao si hasem dzi-

siejszych badaczów, zwaszcza od czasów wielkiego pisarza

francuskiego Hipolita Taine'a, który dzieje narodów i ich li-

teratur}' chcia rozpatrywa i przedstawia tylko jak botanik

lub zoolog.

Do tego hasa przyczyo si zaraz drugie: spccyaliza-

cya badan. Poniewa ogarnianie caoci dziejów prowadzio

nader atwo do pogldów ogólnikowych dowolnych; ponie-

wa ogrom nowo ogoszonego mater5'au zwiksza si z ka-

dym rokiem; poniewa jeden czowiek nie mógby podoa
pracy przetrawienia wszystkiego, co si do dziejów narodo-

wych odnosio: naleao tedy obra sobie jaki zagon z roz-

legego pola historj^cznego i uprawia go systematycznie.

W zasadzie rzecz to zupenie rozumna, bo tylko przez prace

specyalne mona doj do wzniesienia kiedj- gmachu caoci;

ale w zastosowaniu czstokro prowadzia ona do zasklepia-

nia si w drobiazgach i tracenia z oczu — widoków ogól-

nych. Niejeden modzik, co jaki szczególik podrzdny w ob-

szernej rozprawie obrobi, poczytywa siebie za badacza, którj'-

moe zgóry patrze, dajmy na to, na Lelewela. Takie nad-

mierne zacienianie widnokrgów dziejowj^ch wywoa z cza-

sem musiao protest. Objawi si on gono na zjedzie hi-

stor>-ków polskich we Lwowie r. i8go. Tadeusz Korzon za-

znaczy, e » chlubi si nam wolno tylko z edytorstwa i ba-

da monograficznych«, lecz e » caoksztatu dziejów Polski,

ani okrele przydatnych do konstrukcyi ogólnej nie posia-

damy wcale «, e »mamy porzdn cegielni, lecz budowni-

ctwa uczy si jeszcze musimy «. Inny mówca zestawiwszy

prd specyalizacyjny w naukach przyrodniczych i przeciwn mu
dno do szerokich uogólnie, ze specyalizacy w histor>'0-

grafii naszej, zawnioskowa, e obok bada szczegóowych

konieczn jest rzecz rzucane przez nie promienie skupi od

czasu do czasu przez jak soczewk, bo dno do uogól-

nie jest tak wrodzon umysowi ludzkiemu , i adne
przepisy czy religijne czy umiejtne stumi jej nie zdoaj.
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Wszyscy zreszt znakoniici historycy do uogólnie dyli —
z tego lub innego stanowiska wychodzc.

W historyografii tego okresu dostrzegamy jeszcze jedne

wybitn cech — praktycznej natury.

Tak zwana » wieszcza* poezya nasza (Mickiewicz w nie-

których pismach po r. 1831, a przedewszystkiem Krasiski),

w chwalebnym niewtpliwie zamiarze, wyidealizowaa upadek
kraju, opromienia naród jakiemi nadeuropejskiemi cnotami,

zbliya jego losy z mk Chrystusa, poetyczn mg przy-

sonia rzeczywisto smutn a czasem i niezaszczytn. Otó
jak publicyci krakowscy w Tece Staczyka kazali si pozby-

wa namitnych usposobie i patrze jasno na rzeczywisto
obecn, tak historycy nasi starali si przedstawi prawd dzie-

jow w caej peni, chociaby bya najboleniejsz dla spoe-

czestwa przywykego widzie swe dzieje, aureol niemal cu-

down opromienione. Nie brakowao wprawdzie i dawniej

gosów, które ostro wytykay bdy narodu w przeszoci; ale

gosy te nie miay naleytej powagi, gdy wychodziy z ust

roznamitnionych zabiegami stronnictw politycznych, - z ust

ludzi, którzy historj^ zazwyczaj znali bardzo powierzchownie.

Otó teraz cakiem spokojnie, z mioci dla spoeczestwa,

zaczto wypowiada gorzkie prawdy po gruntownem zbada-

niu rzeczy.

Stanowczy pod tym wzgldem krok zrobi ks. WxVLE-

RYAX Kalinka (182Ó f 1886), ogaszajc dokumenta do

historyi Ostatnich lat panoivania Stanisawa sugusta (Po-

zna, 1868, tomów 2). Dokumenta te poprzedzi, znakomicie

pod wzgldem stylu i myli napisanym, historycznym prze-

gldem ostatnich tych lat i przcdnidw, w której wypowie-

dzia swoje zapatrywanie si na potrzeb mówienia sobie prawdy

bez wzgldu na wszelkie uboczne okolicznoci: »Tylko szczere

w sobie samych rozpatrzenie si — pisa — moe nas

ostrzedz skutecznie i, co najpilniejsza, nowym stratom zapo-

biey. Tylko prawda od zudze nas uchroni i od rozczaro-

wania; ona jedna da si potrzebn do walki... A tym, co tak

bardzo dla narodu lkali si prawdy i ostronie, w niedo-

strzeonych w swej malekoci dozach, radzili jej choremu
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udziela, odpowiemy, e wanie ta osobliwsza homeopatya,

przez naszych moralistów uywana, moe bya przyczyn, e
naród dotd jest chory... « Nie z nienawici, ale z mioci
podj si Kalinka rozwiania mgie poetycznych, nie dla

osabienia, ale dla wzmocnienia organizmu sondowa rany...

W tym samj^m duchu i w tym samym celu pisa nastpnie

swoj rozprawk p. n. Polityka dworu austryackiego w spra-

wie konstytucyi j maja (1873) i najlepsz sw prac: Sejm

czteroletni (1879— 1888). Zarzucaj autorowi popadniecie

w jednostronno przeciwn tej, jak poetom i moralistom

zarzuca: jak ci zbyt róowo widzieli nasze sprawy, tak on

widzia je zbyt czarno. Sztuka obrazowania dziejopisarskiego

tak jest wielka u Kalinki, e stawia go niewtpliwie na czele

spóczesnych historyków, jak wiek jego czyni go wród
nich najstarszym.

Drugim monografist, pod wzgldem poj religijnych

i niektórych przekona politycznych spokrewnionym z ks.

Kalink, by ANTONI WALEWSKI (f 1876). Mówi on rów-

nie wiele gorzkich sów o przeszoci, ale jego legitymisty-

czne pojcia czyniy sowa jego wstrtnemi ogóowi. Mnóstwo
nieznanych dokumentów, mianowicie z zakresu dyplomacyi,

posuyo mu do napisania Historyi Jana Kazimierza w 4 to-

mach, wydanych w Krakowie od r. 1866 do 1872. Zostawi

take niedokoczone dzieo p. n. Dzieje bezkrólewia po sko-

nie Jana ///(tom I-y Kraków, 1874).

Zarówno wydawnicz, jak monograficzn dziaalno
rozwin w tym czasie JÓZEF SzujSKi (1835 f 1883). Po-

przednio uprawia niw poetyczn, a mianowicie zagon dra-

matu historycznego; ale od czasu, gdy si zaj pisaniem pod-

rcznika Dziejów Polski (4 tomy 1862—66, 2-ie wyd. 1893
— 1896 w Dzieach z notami W. Czermaka), w samym biegu

pracy coraz powaniej i gbiej zacz si wpatrywa w na-

sz history, coraz lepiej zapoznawa si z metod historycz-

nego badania. Zostawszy nastpnie profesorem historyi w uni-

wersytecie Jagielloskim, musia si ju specyalnie odda po-

szukiwaniom dziejowym. Nie napisa on wprawdzie w tym
czasie adnego wikszych rozmiarów dziea, ale zajmowa si
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wydawnictwem materyalów historycznych, tworzy krótkie

szkice, pomieszczane zazwyczaj w » Przegldzie polskim*,

a zebrane razem w 2 tomach p. n. Roztrzsania i opowiada-

nia historyczne (Kraków, 1876, 1881), które w poczeniu, na-

turalnie, z dziaalnoci profesorsk zjednay mu, nie wikszy
rozgos, bo ten ju mia, ale wiksze znaczenie dziejopisar-

skie, ni jego Dzieje Polski, chocia i w tych ostatni tom, na

samodzielnych, a nie kompilacyjuych tylko, studyach si
opiera. Gbokie obeznanie si z yciem dawnej Rzeczypo-

spolitej, trzewy i wytrawny sd o sprawach publicznych,

przedmiotowo charakterystyki i jej jasno, naday tym
szkicom niepospolite znaczenie. Mniej szczliwym by jako

wydawca, gdy edycyom przeze dokonanym kr5'tyka nieje-

dn wan usterk wytkna. Ostatecznym wynikiem poszu-

kiwa i bada jego by krótki, a zanadto zwizy podrcznik

p. n, Historyi polskiej, treciwie opowiedzianej, ksig dwana-

cie (Warsz., 1880). Nie zaprzesta wprawdzie Szujski i w tym

okresie pracy belletrystycznej : napisa powie Bezimienna

trucizna (1867 — pod pseudonimem Michaa Skiby), ogosi
dramata historyczne : Zborowscy (1869), Jerzy Ossoliski (1870),

Kopernik (1873), Marynia Mniszchó%vna, Suiier Wiadysa-
wa IV (1876), Dugosz i Kallimach {1880 w »Tygodniku

illustrowanym«), tudzie komedy historyczn: Dwór króle-

wicza Wadysawa (1876); lecz te utwory nie przyday ju
wiele sawy do osignitej przez dawniejsze, które w tym cza-

sie zbiorowo wyda (Dramata, serya pierwsza, Kraków 1867).

Pisa nadto wiele broszur politycznych, prowadzi walk(|

z materyalizmem (Tcorya niaeryalistyczna naszego czasu

wobec krytyki Jilozoficznej i duclia cJirzecijaskiego 1866);

wyda Rys dziejÓ7V pitniennictwa wiata nieclirzecijaskiego

(1867), przekada niektóre tragiedye Eschilosa i komedye

Arystofanesa. Zupeny zbiór dzie zawczenie zgasego histo-

ryka, publicysty i poety wyszed w Krakowie (1885— 96).

Najbystrzejszym moe, najwicej oryginalnych pogldów
dajcym historykiem jest rówienik Szujskiego, krakowianin,

obecnie od r. 1883 profesor dziejów polskich w uniwersyte-

cie lwowskim, TADEUSZ WOJCIECHOWSKI. Pisze on mao.
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ale wszystko prawie, co napisa, celuje gbokoci pomysu,

wszechstronnem ogarnieniem przedmiotu, przedmiotowoci

krytyczn i zazwyczaj cakiem nowem a przekonywajcem

zapatrywaniem si na obran do rozbioru spraw. Po pierw-

szej rozprawie: Zabiegi cesarza Maksymiliana II o koron

polsk (1860) nie odzywa si przez lat 13 i dopiero w r. 1873

ogosi owoc dugich swych bada i rozwagi p. n. Chroba-

cya, rozbiór staroytnoci slowiaskicJi. Posuy si tu nowym
sposobem dochodzenia prawdy za pomoc t. zw. metody » od-

wrotnej* (uywanej u nas ju przez Jana Potockiego na progu

XIX stulecia) t. j. za porednictwem wnioskowania o dawniej-

szym mniej znanym stanie rzeczy z póniejszego wicej zna-

nego, uzasadniajc jej znaczenie i uyteczno, a nastpnie

z nazw miejscowoci wycign wnioski o sposobie osiedla-

nia si Sowian. Ksika ta bya tylko tomem I-jmi, ale do

tej porj' nie napisa jeszcze Wojciechowski II-go, zajmujc

si natomiast innemi kwestyami, w roztrzsaniu których ró-

wn jak w Chrobac^ rozwin bystro. Ta zaleta cechuje

jego rozprawy: O rocznikach polskich X-go—XV-go wiekti

(1880), O KaDiirzii Mnichu (1881). W r. 1895 ogosi rzecz

O Piacie i piacie, gdzie postawi mia hipotez wywo-

dzc pocztek rodu Piastowskiego z urzdników (majordo-

nów, pedagogów — piastunmu) na dworze Popielów. Mniej

ju zadawalaj artj-kuy treci ogólnej: o zadaniu dziejopi-

sarstwa, o podziale dziejów polskich na okresy (1883).

Rozlege hipotezy stawia take lubi FRANCISZEK KSA-

WERY PiKiv< )S[XSKI (ur. 1844), prawnik z zawodu, wyborny

wydawca dokumentów dziejowych, autor spec3'alnej rozprawy

O jnonecie i stopie menniczej iv Polsce XIV i XV wieku

(1878). W r. 1 88 1 ogosi rzecz O powstaniu spoeczestwa

polskiego 7(> wiekach rednich i jego pierzvotnym tistroju,

wskrzeszajc w niej zmodyfikowan przez siebie teory na-

jazdu (plemion pomorskich) dla wyjanienia gienezy pastwa
polskiego. Chocia teorya ta spotkaa si z zacit opozycy

innych historyków, Piekosiski obstaje przy niej do dzi dnia.

W zwizku z ni jest druga jego hipoteza O dynastycznem

szlachty polskiej pochodzeniu (1889, nowe wydanie 1895),.
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osnuta na upatrywaniu run skandynawskich starszego pocho-

dzenia w znakach herbowych oraz wyrazów skandynawskich

w tak zwanych » zawoaniach <^ (proclauia). Dzieo to wywo-
ao obszerne a dla nauki dziejów korzystne rozprawy. Kwe-
sty run rozwin Piekosiski szczegóowiej, zastanawiajc

si nad Kamieniami mikorzyskimi (1896) i odczytujc wy-

ryte na nich znaki.

U powyszych autorów nie ma wyraniejszych ladów
wpywu szkó i historyków niemieckich. Wpyw ten przejawia

si w grupie, do której obecnie przechodzimy. Pobyt w uni-

wersytetach pruskich lub wogóle niemieckich, suchanie wy-
kadów takich profesorów jak: Leopold Rank, Jan Gustaw
Droysen, Waitz, lub rozczytywanie si w ich dzieach, prace

w seminaryach historycznych, zaznajamiay ze cis metod
badania dziejowego. Ta okoliczno, e najlepsz history

Polski napisali Niemcy: Roepell, Caro, dodawaa bodca: chciano,

przejwszy od nich metod, zastosowa j z poytkiem do

bada wasnych.

Nie tyle jako autor, ile jako nauczyciel, wpywowy w tej

mierze, zasuguje na pierwsze miejsce:

Ksawery Liske (1838 f 1891), wyksztacony w Ber-

linie, z pocztku pisywa po niemiecku; po polsku wyda
najprzód w roku 1867 Studya z dziejów wieku XVI i zba-

daniu pocztków tego powici si nastpnie specyalnie, zo-

stawszy docentem 1869, a nastpnie profesorem historyi po-

wszechnej w uniwersytecie lwowskim r. 1871. Pisa wiele kry-

tyk i sprawozda, zarówno w jzyku ojczystym, jak niemie-

ckim i szwedzkim, zajmowa si rónemi wydawnictwami hi-

storycznemi, mianowicie »Aktów grodzkich i ziemskich«;

opracowa krytyczn rozpraw: Zjazd w Poznaniu w r. i^io

(Kraków, 1875) i sprawozdawcz: Cudzoziemcy w Polsce

(1876). Do zasug jego wielkich naley umiejtne prowadzenie

seminaryum historycznego w uniwersytecie lwowskim, z któ-

rego wyszo wielu zdolnych dziejopisarzy. Wymieni tu prze-

dewszystkiem dwu zmarych ju modo, najzdolniejszych: Sta-

nisawa Lukasa (f 1882), którego » Rozbiór kroniki Wa-
powskiego« posuy póniej za wzór dla innych rozbiorów kroni-
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maiia Maurera.

Z pomidzy yjcych i dziaajcych gówniejsi s:

Oswald Balzer oddawa si z pocztku poezyi, potem

szeregiem prac sumiennych, lubo pisanych ciko, zasyn
rozgonie jako wyborny znawca dziejów prawa polskiego:

» Geneza trybunau koronnego « (1886), »Studya nad prawem

polskieni« (1889), » Reformy spoeczne i polityczne ustawy

rzdowej 3 maja« (1891). Najwikszem, olbrzymi erudycy

i krytyczn bj^stro wykazujcem dzieem jego jest » Genea-

logia Piastów« (1895). I on ju ma swoich uczniów, z po-

midzy których wielkie nadzieje rokuje Alojzy Winiarz.

Aleksander Semkoivicz wyda w r. 1887 obszeru}' kry-

tyczny » Rozbiór dziejów Dugosza do r. i386«. Redaguje

» Kwartalnik historyczny «

.

Antoni Prochaska jest wydawc » Kodeksu Witolda«,

»Aktów grodzkich « (t. XVI i XVII), » Listów^ Sapiehów « i t. d.

autorem tomu » Szkiców «, »Z dziejów intrygi krzyackiej « i bar-

dzo wielu rozpraw. Przedstawia rzeczy nieco chaotycznie, styl

ma zawiy i ciki, ale badania jego s sumienne i powane.

Ludiink Finkel zaznaczy si jako badacz krytyczn)^

i dobry stylista w rozprawie o » Marcinie Kromerze « i wielu

innych zarysach i rozbiorach z literatury historycznej swoj-

skiej i obcej. Pod jego kierunkiem wychodzi te cenna praca:

» Bibliografia historyi polskiej*.

Ferdynand Bostel jest autorem znakomitej rozprawki

»0 zakazie Miechowit3'«. Prócz tego napisa: » Górski czy

Orzechowski ?« i inn.

Wiktor Czerniak ogosi tom szkiców p. t. »Z czasów

Jana Kazimierza «, obszern rozpraw: » Plany wojny tureckiej

Wadysawa IV «, nagrodzon przez Akademi, mnóstwo arty-

kuów w czasopismach naukowych. Obok gruntownych stu-

dyów stara si o pikne przedstawienie rzeczy.

Antoni Lorkiewicz, autor rozprawy: »Bunt gdaski
z r. i526«.

Aleksander Czoowski, wydawca » Pomników dziejowych

Lwowa z archiwum miasta«, pracuje gównie nad historj^

ZABYS LIT. POLS. 5
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Rusi Czerwonej: >0 pooeniu starego Halicza s > Dawne
zaniki i twierdze na Rusi halickiej <^ i in. Prócz tego: S]ira\va

sporu granicznego przy Morskiem Oku«.

Do uczniów Liskego nale take: Fryderyk Papprr.

Saiirnin Kiviatko7i^ski, Ilcjiryk Saiuczyskl i inni.

Z inicyatywy uczniów Liskego powstao r. 1886 we
Lwowie Towarzystwo historyczne, które wydaje > Kwartalnik

historyczny, mieszczcy w sobie prócz rozpraw samodziel-

nych, sprawozdania z ruchu naukowego na polu dziejopisar-

stwa, archeologii i historyi literatury. Kierowa nim przez

lat par sam Liske, po jego mierci Oswald Balzer, obecnie,

od r. 1894, Aleksander Semkowicz.

Z uniwersytetem lwowskim zwizani s:

Izydor Szaraniewicz (ur. 1829), pisujcy po rusisku,

po polsku i po niemiecku zarówno publicystyczne jak i nau-

kowe rozprawy, zajmuje si history i gieografi Rusi Czer-

wonej, wykadajc te przedmioty w uniwersytecie lwowskim.

^ileksandcr Hirschbcrg, docent historyi polskiej w tyme
uniwersytecie, jest autorem ksiki o > Hieronimie askim*,

wielu rozpraw i kilku sprawozda z podróy po Grecyi

i Hiszpanii.

Wojciech Ktrzyski, wychowaniec uniwersytetu

królewieckiego, pisywa, tak samo jak Liske z pocztku, po

niemiecku, a póniej od czasu do czasu w tym jzyku roz-

prawy do specyalnych czasopism niemieckich posya. wiatu
uczonemu da si gównie pozna dziekiem o Lygiach, wy-

danem po niemiecku w r. 1868. Niebawem wszake zacz si

posugiwa polszcz)'zn (nie do poprawn) piszc o paryskim

rkopimie Pulkawy (1869), o Stanisawie Górskim (1871),

o Mazurach (1872). Spraw rodzinnej swej ziemi zaj si
bardzo gorliwie: ogosi najprzód studyum historyczno-etno-

graficzne O narodoiiwci polskiej w Prusicch Zachodnich od

czaso'7u krzyackich (1874), a nastpnie, gdy si przeniós do

Lwowa i zosta dyrektorem zakadu imienia Ossoliskich,

ogosi yaz7ty miejscoivc polskie Prjis Zachodnich, tl'sc/w~

dnich i Pomorza wraz z przezwiskami niemieckicmi (1879),

O ludnoci polskiej w Prusiech niegdy krzyackich i882\
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Pisa nadto wiele artykuów krytycznych, bardzo gruntow-

nycli i sumiennycli. Z wikszycli prac tego rodzaju zazna-

czam rzecz o Roczniku inaiopolskim (1878). o Kronice %vicl-

kopolskiej {\%%\\ o Granicach Polski w X wieku, O Roczni-

kach (i8g6). Znany on jest take jako dobry wydawca róde
historycznyci, gównie w »Monunienta Poloniae historica«.

Najrzutniejszym i najmielszym, jakkolwiek nieraz zbyt

popiesznym w sdach, jest wród modszego pokolenia hi-

storyków prawnik ze studyów Micha Bobrzyski, który

od roku 1872, kiedy napisa O daimiem prawic polskicm

(w »Niwie«), szeregiem sumiennych prac (O usia7Vodawst7vie

nieszawskiem, O Ja?iie Ostrorogu, O Zaborowskim i t. p.)

dowiód, e zbada gruntownie wiek mianowicie XV-ty. Spra-

gniony uogólnie, ogosi w 1879 swoje Dzieje Polski 7v za-

rysie (3-e wydanie, 1887— 90), gdzie, temi samemi co Kalinka

kierujc si pobudkami, nakreli przewanie rozwój historyi

wewntrznej i nie szczdzi ponurych barw na odmalowanie

okresu upadku kraju, który ju od XVI wieku datuje, uwa-

ajc za czasy najwietniejsze XV stulecie. Czci przez je-

dnostronno, a zuchwalstwo sdów, które usioway obali

tradycyjnie przekazywane opinie o rozmaitych osobistociach

i wypadkach dziejowych, czci przez rzeczywiste zalety

w odtworzeniu stosunków spoecznych do XVI wieku, ksik
t wywar Bobrzyski potne wraenie i zainteresowa sze-

rokie koa ogóu. Zosta profesorem uniwersytetu jagiello-

skiego, potem odda si karyerze politycznej, zaznaczy si
wybitnie w publicystyce, w sejmie lwowskim, w radzie pa-
stwa w Wiedniu; w r. 1891 obj kierownictwo rady szkol-

nej w Galicyi i dziaa na tem stanowisku poytecznie, przy-

czyniajc si do wj^dawania nowszych podrczników szkolnych,

któreby wypary dawniejsze tómaczenia z niemieckiego.

W ostatnich latach napisa: O prawie propinacji w Polsce,

Kartka z dziejów ludu polskiego.

Bobrzyski wystpi ze swojem dzieem w imieniu no-

wej szkoy historycznej; okazao si jednak, e nie by on

wiernym jej wyrazem. Nietylko starsze, ale i modsze pokole-

nie zaprotestowao przeciwko niektórym jego pogldom, ju-to

25*
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na zadanie dziejopisarstwa, ju te na pojedyncze fakta i osoby.

Zporód modego pokolenia, które cho w czciowej opozy-

cyi stano, odznaczy si STANISAW SMOLKA, wychowa-

ni ec lwowskiego i getyngeskiego uniwersytetu, a obecnie

profesor historyi polskiej we wszechnicy Jagielloskiej, sekre-

tarz akademii umiejtnoci, kierownik poszukiwa w archi-

wach rzymskich. Debiutowa on w r. 1872 prac, bardzo

zym jzykiem napisan, p. n. Henryk Brodaty; wyda na-

stpnie doktoryzacyjne swe studyum o rocznikach polskich

(PolniscJic Annalcn 1873), a póniej: Pocztki fcudalizinii

(1874), Rozbiór podania o innichostivie Kazimierza Odnowi-

ciela; opisa Archiwa 7V W. Ks. Poznaskiem (1875); skre-

li zapatrywania si swoje na Polsk wobec wybuchu wojen

husj^ckich (»Ateneum<, 1879) i wiele drobniejszych prac po-

mieci w czasopismach i wydawnictwach akademickich. Zebra

je i wyda w 2 tomach p. n. »Szkice historyczne* (1882— 83,

Warszawa). Umiejtno korzystania ze róde, metodycznie wy-

ksztacona, bystro krytyczna, zdolno do grupowania wy-

padków w opowiadaniu, stanowi zalety prac jego; doda
take naley, e i styl znacznie sobie wyrobi, lubo czsto

popada w pompatyczno i niezbyt szczliw kwiecisto.

Najobszerniejsz jego prac jest: Mieszko Stary t jego wiek

(1881). Wymieni te naley rozpraw p. t. W piciowieko7v

rocznic (1886), gdzie przedstawi wielki fakt dziejowy po-
czenia Litwy z Polsk we waciwej jego doniosoci, na tle

stosunków caego Wschodu europejskiego. Nadto napisa rzecz

o Kiejstucie, o najdawniejszej kronice litewskiej, a wspólnie

z Bobrzyskim opracowa dobr monografi o Janie Dugo-
szu (1894).

Anatol Lewicki, dawniej nauczyciel gimnazyalny,

obecnie profesor uniwersytetu Jagielloskiego, zwróci na sie-

bie uwag dwiema rozprawami krytycznemi, rzucajcemi nowe

wiato na dzieje nasze; s to: Mieszko II i Wratyslaw II

(1876). Póniejsza jego praca: Powstanie widrygieUy (1892)

oraz studya nad kocem XIV i pocztkiem XV stulecia, od-

znaczajc si gbokiem wnikniciem w epok i szerszym po-

gldem, ustaliy jego znaczenie wród dziejopisarzy naszych.
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Prócz krytycznego wydawania róde, Lewicki napisa take

zwizy podrcznik szkolny: Zarys historyi Polski i krajów

ruskich z ni poczonych (drugie wyd. 1888).

Jako profesor liistoryi powszechnej we wszeclinicy kra-

kowskiej pracuje Wincenty Zakrzewski, w uniwersyte-

taci niemieckici wyksztacony, redaktor przez lat 3 > Prze-

gldu krytycznego «, autor kilku cennych dzie, opartj^ch zwy-

kle na nowo odkrytem ródle, a pisanych ywo i z coraz

wikszem opanowaniem przedmiotu: Powstanie i wzrost re-

formacyi w Polsce [iSj o), Stosunki stolicy apostolskiej z Pwa-

nem Gronym (1873), Po ucieczce Henryka (1879), Rodzina

askich, Stefan Batory, przegld historyi jego panowania

i program dalszych nad ni bada (1887). Wydaje doku-

menta odnoszce si do Hozyusza. Napisa te dobr Histo-

ry powszechn dla szkó; dotd staroytn ((891) i rednio-

wieczn (1893).

Wychowaców seminarj-um historycznego w uniwersy-

tecie Jagielloskim, zostajcego najprzód pod kierunkiem

Szujskiego, a obecnie Stanisawa Smolki, niewielu si dotych-

czas odznaczyo na polu pracy dziejopisarskiej. Do goniej-

szych nale:

Bolesaw Ulanowski, pilny wydawca dokumentów i by-

stry krytyk; zajmuje si szczególniej wiekiem XIII i XIV
pod wzgldem prawnym.

Historj kocioa i prawa kanonicznego w Polsce po-

wici si Wadysaw Abraham, który napisa rzecz o >0r-

ganizacyi kocioa polskiego do XII wieku « (dwa wydania).

Józef Stefczyk podda miaej krytyce dotychczasowe ba-

dania co do Bolesawa miaego i wasn postawi hipotez.

Jan Leniek prócz drobniejszych rozpraw napisa obszern

i cenn »Ksik pamitkow ku uczczeniu jubileuszu trzech-

setnej rocznicy zaoenia gimnazyum w. Anny w Krakowie*

(1888).

Micha Chyhnski, po krótkiej chwili zajmowania si za-

gadnieniami dziejowemi, przerzuci si do publicystyki.

Julian I^tko-iVski odznaczy si swoj wyborn prac
o Mendogu (1891).
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Antoni Karbuwiak zajmuje si dziejami szkó w Pol-

sce; dotychczas opracowa wiek XIII i XIV (1896).

/iilian Szitowicz, Kisielewski, dali si pozna lunemi

rozprawami z rónych epok.

Zawczenie zmar dla nauki Walenty Mikro (1881).

Poza obrbem uniwersytetów pozyskali chlubne imi:

Lud7vik Kubala, profesor gimnazyalny, który z pocztku

dramaturgi uprawia (Gliski z r. 1866), potem napisa rzecz

O ustroju Rzeczypospolitej (w > Dzienniku literackim <), gdzie

si owiadczy z bezwzgldnem tego ustroju uwielbieniem.

Rozprawa o Stanisawie Orzechowskim (1870) napisana z wiel-

kim talentem, zrobia imi Kubali rozgonem. Szkice histo-

ryczne — dotychczas 2 tomy we Lwowie, 1880 (3-e wydanie

1896) — stanowice waciwie poszczególne rozdziay wielkiej

monografii o Janie Kazimierzu, artystycznie wykoczone, od-

dziaay nawet na nasz powie historyczn. Najwikszem

jego dzieem
iq.^\. Jerzy Ossoliski (1884, 2 tomy),

August Sokoowski, profesor gimnazyalny w Krakowie,

ju od r. 1868 (w » Dzienniku literackim*) zajmowa si spraw
husytyzmu w Polsce, póniej pisa o ksiciu Konradzie i za-

konie niemieckim (1873), nastpnie, nie odrywajc si od dzie-

jów czesko-polskich z wieku XV, zaj si history rokoszu

Zebrzydowskiego i ogosi dotychczas cz wstpn Przed

rokoszem (1881) i dwie rozprawy dotyczce Herburta i Sta-

dnickiego (w » Bibliotece warszawskiej « i »Ateneum «). Prócz

tego napisa podrcznik do dziejów staroytnych (1878), wy-

da >Dyaryusze sejmowe z r. I587« (1887), broszur »0 sej-

mie czteroletniuK (1892).

Lucyan Taomir, lwowianin, da si pozna gównie

»Skarbniczk dziejów i rzeczy polskich« zawierajc: Gieogra-

fi fizyczn i dzieje Polski (r. 1863— 72), a nastpnie praco-

wa jako monografista-popularyzator w zakresie gieografii i hi-

storyi ( >Jan de Piano Carpino«, » Przegld najnowszych po-

dróy i odkry gieograficznych«, »Król Marszaek <;, »Jan Ko-

chanowski«, » Dzieje Polski « i t. d.).

Bernard Kalicki (urodzony w Kurzanach, obwodzie

brzeaskim r. 1840, zmary we Lwowie 21 wrzenia r. 1884),
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pod kierunkiem Szajnochy, którego by sekretarzem, przej

si zamiowaniem dziejów i na wzór mistrza pisa »Zar5'sy

iistoryczne (1869), »Opowiadania z dziejów polskich « (187 1);

uczci jego pami obszernym i gorco nakrelonym yciory-

sem. Jako zwolennik Staczj-ków zabiera nieraz gos w ich

obronie. Najlepsz jego prac public5'^st5'czn jest rzecz o »Kwe-

styi ruskiej « (187 i), a historyczn — o » Bogusawie Radzi-

wille« (1877).

Klemens Kantecki, poznaczj-k, najlepsze swe lata prze-

pdzi we Lwowie, dopiero pod koniec krótkiego ycia (uro-

dzony 1 85 1, zmar 1884) przeniós si znowu do Poznania.

Posiada talent pisarski w wysokim, a zdolno kryt3'czn

w mniejszym stopniu. Najwaniejsze jego prace s: ycior^^s

Szajnochy, Grottgera, ojca Stanisawa Augusta (1880), Szkice

i opowiadania (1881).

Henryk Lisicki pisywa z pocztku powieci (> Kometa

«

1868), póniej przerzuci si do badania dziejów najnowszych,

a mianowicie historyi królestwa kongresowego. Wyda obszern

monografi o Margrabi Aleksandrze Wielopolskim (1879, to-

mów 4, w skróceniu po francusku).

W Warszawie, nawet w czasie istnienia Szkó}' Gównej,

nie byo osobnej katedry historyi polskiej; badania histo-

ryczne s tu utrudnione z wielu wzgldów, — nic wic dzi-

wnego, e w Królestwie niema tego ruchu na polu dziejopi-

sarstwa, co w Galicyi... Wykadami swojemi JÓZEF KAZI-

MIERZ Plebaski (ur. 1831), autor ksiki Jan Kazimierz

IFaza, Marya Ludwika Gonzaga (1862), co w tym okresie

zaznaczy si tylko trzema rozprawami: O hisorycznem zna-

czeniu Juliusza Cezara (1865); O nauczaniu klasyczne lu

(1876) i O pamitnikach i^ydanych przez Kraszezuskiego

(1879), budzi w Szkole Gównej pewne zajcie, które jednake
nie przemienio si na zamiowanie studyów historycznych,

do czego zreszt i krótko czasu jego profesury si przyczy-

nia. W czasie zajmowania si redakcy > Biblioteki Warszaw-
skiej « (1880— 1890) prócz krytyk i sprawozda, pomieci tu

wydane z rkopismu niektóre nieznane zabytki poezyi naszej

z wieku XVII.
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Waciwie pod czciowym jego kierunkiem wyksztaci

si tylko jeden historyk: Erticst Swieiawski, który zdumiewa

obfitoci oczytania w ródach, nie posiada wszake nietylko

cisej metody badania, ale i jasnoci myli. Po niefortunnych

pracach p. n.: » Zarys bada krytycznych nad dziejami, hi-

storyografi i mitologi do wieku XV« (1871— 1873), ogo-

si: > Przyczynek do studyów nad podaniem o Twardowskim*

(1875), > Epopeja ludowa o Chrobrym i jego szczerbcu< (1882);

rzecz o »Janie Ostrorogu i klasach niszych spoeczestwa

polskiego w XV w. (1884) i w. in. Jego »Rozmowy o dawnych

dziejach « (1886) bardzo surowej a susznej podlegy krytj^e.

Nastpc na katedrze historyi powszechnej po Pleba-

skim w uniwersytecie warszawskim zosta Adolf PawiSKI,
(1840 f i8g6), wychowaniec uniwersytetu petersburskiego

i getyngeskiego, który ju rozpraw swoj doktorsk po nie-

miecku napisan o » Pocztkach konsulatu we Woszech XI
i XII stulecia«, wykaza obok gruntownoci, metodycznoci,

niema take pomysowo, jako profesor z pocztku dzia-

alno swoj skierowa przewanie ku wydawnictwom. Roz-

prawy O Buckie' ti, O Serbii, O Sowianach nadeIbiaiiskich,

O praivie nicmicckicju w Polsce i Lihvie (dwie te ostatnie

w jzyku rosyjskim), jakkolwiek cenne, usun si musz na

bok wobec takich przedsiwzi, dokonanych staraniem Pa-

wiskiego, jak przekad » Historyi Anglii < Macaulaya^ wy-

danie > Logiki « Bain'a, > Pamitników < J/^/z/JS^w/rc^, a prze-

dewszystkiem ogaszanie róde dziejowych (od r. 1876—96

tomów 22), zawierajcych nadzwyczaj wane dokumenta. Ale

ju podczas wydawania tych »róde«, badawcza dziaalno

Pawiskiego wzmoga si i rozwina, zajmujc si przede-

wszystkiem sprawami wewntrznemi rozwoju Polski. Oprócz

wstpów, jakie wydawca do wikszej czci tych tomów na-

pisa, mieszcz si tu cae ksiki bdce oryginaln jego kry-

tyczn prac; mianowicie tom 8-y zawiera Skarbowo iv Pol-

sce i jej dzieje za Stefana Batorego (1881), a tom 12-y i 13-y:

Polsk XVI wieku pod wzgldem gieograficziw-statystycz7iyvi

(1883). Poza temi dzieami osobno ogosi Pawi.ski samo-

dzielne badania z zakresu teoryj politycznych o Ostrorogu
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(1884), a z dziejów prawa polskiego rzecz O pojednaniu

IV zabójstwie (t. r.); z dziejów wewntrznych: Ostatnia ksi-

na mazowiecka (1891), Modo Zygmunta Starego (1892),

Micha Groel (1896). Najwaniejszemi atoli z oryginalnych

dzie Pawiskiego s dopeniajce si wzajem dwa dziea:

Rzdy sejmikowe zu Posce (1888) i Sejmiki zie?nskie (1895),

w których autor wedle orzeczenia krytyki specyalnej wiedz

nasz o wewntrznym ustroju pastwa polskiego znacznie

rozszerzy i pogbi, a po czci pogldy dotychczasowe na

t spraw przeksztaci, wydobywajc z ukrycia i opracowu-

jc materj-a nie tylko cakiem nieznany dotd, ale zarazem

otwierajcy dla dziejopisarstwa naszego nowe widnokrgi.

Nadto, ywo si interesowa badaniami archeologicznenii

i prócz rozpraw w tej sprawie wyda listy z podróy odbytej

na kongres archeologiczny p. n. Portugaia (tom i), Hiszpa-

nia (tomów 2, r. 1 88 i).

Wspówydawc »róde dziejowych « i wspópracowni-

kiem w ogoszeniu tomów: 5, 6, 10, 20 i 2 i-go jest dobry znawca

Sowiaszczyzny poudniowej i Rusi, Aleksander Jabonowski,

któr\', prócz tego, zapisa si na kartach historyi literatury kilku

wanemi rozprawami, mianowicie spraw Ukrainy dotyczcemi.

Do historyków, niepospolit bystroci, wielk sumien-

noci i znakomitym talentem odznaczajcych si, naley

u nas Stosaw Laguna, który wskutek maej produkcyj-

noci koom tylko naukowo-literackim jest znany. Do dawniej-

szych prac jego: Hanza nad Diwin (1859), Kilka uwag
nad 7vywode?n historycznym niektórych artykuów statutu

Wilickiego (1861), przybya w tym okresie, prócz krytyk

i artykuów publicystycznych, wietna pod kadjmi wzgldem
rozprawa p. n. Dwie elekcye (pomieszczona w »Ateneum «,

1878), czca najskrupulatniejsz wierno historj-czn z ma-

lowniczoci jej przedstawienia, — a prócz tego Tablica pa-

schalna lubiska (1883, w »Ateneum«). Recenzye Laguny
ogoszone w > Kwartalniku historycznym « od 1887 do 1892

s to po wikszej czci oryginalne rozprawki, rzucajce wiele

nowego wiata na zawie kwest3'e pocztków pastwa i spo-

eczestwa polskiego.
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Tadeusz Korzon, umys trzewy i jasny, wadajcy
jzykiem jdrnym i czystym, z pocztku zajmowa si pra-

cami sprawozdawczemi i krytycznemi z zakresu dziejów po-

wszeclinych; wyda Kurs liisoryi 7virk(hv rednich (1872),

a nastpnie dobry podrcznik szkolny do historyi staroiynej

(1876), mniej 7.iió.Q.\\a\a^cy io historyi rcdnio7viccznej (1884).

oraz pierwsz cz historyi nowoytnej (1889). Od r. 1877

zwróci si do bada monograficznycli nad dziejami Polski

wieku XVIII i przedstawi w >Ateneum « Stati ekonomiczny

Polski IV latach iy82— 1792. Zarys ten wypeni nastpnie

mnóstwem interesujcych, a nowo wydobytych szczegóów,

tak, e powstao obszerne i bardzo cenne dzieo p. n. We-

wntrzne dzieje Polski za Stmtislawa Augusta; badania hi-

storyczne ze stanowiska ekonomicznego i administracyjnego

(Kraków od roku 1881 do i88'7 tOmów cztery; tom czwarty

w dwu czciach; obecnie wychodzi w Warszawie w nowem
wydaniu z ilustracyami). Korzon jest badaczem samodziel-

nym; w krytyce pogldów Kalinki na czasy Stanisawa Au-

gusta okaza niezaleno i gruntowno sdu, zyskujc
obecnie coraz wiksz liczb zwolenników w koach nauko-

wych. Opracowania jego biograficzne, dotyczce wielkich oso-

bistoci dziejowych maj znaczenie ródowe; brak im atoli

umiaru w ustosunkowaniu czci do caoci, tak e wród
nawau szczegóów postronnych czsto przesania si boha-

ter opowieci.

Z modszych historyków, którzy prac, przewanie auto-

dydaktyczn, lubo nie bez wskazówek danych w uniwersyte-

tach, doszli do poznania wymaga dzisiejszego dziejopisar-

stwa, wydobyli si na wierzch:

Wadysaw Smoleski, badacz sumienny, lecz po-

chopny do popiesznych uogólnie, stylista zwizy i ener-

giczny, zajmowa si pocztkowo poezy, potem napisa cay

szereg monografij, powiconych przewanie sprawom we-

wntrznym Polski, lub charakterystyk dziejopisarzy, jako to:

Stan i sprawa ydów polskich w XVIII wieku (1876), ]\[a-

zowiecka szlachta w poddastwie proboszczów pockich (1878),

Drobna szlachta w Królest7vie Polskiem (1879), Pyrrhys dc
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Yarileo (1880), Szlachta iv wietle wasnych opinij (1880),

Szlachta w wietle opinii XVIII w. (1881), Wiara 7V yciu

spolcczeiistwa polskiego w epoce jezuickiej (1883), Kunica
KoUtajowska (1885), Szkoy historyczjic 7v Polsce (1886),

Waleryan Kalinka (1887), Kazimierz Jarochowski (1889).

Ksika Przewrót umysowy w Polsce wieku XV/II {\^g\),

lubo przez krytyk przyjta surowo, ma przecie warto nie-

ma jako pierwszy obraz cywilizacyi naszej owego czasu

z jednego punktu widzenia nakrelony. Druga wielka praca

Smoleskiego: Ostatni rok sejmti 7vielkiego (1896) przedsta-

wia jasno i przedmiotowo bez adnego tendencjjnego zabar-

wienia dzieje r. 1791—92 zarówno co do prac wewntrznj-ch,

jak i co do stosunków politycznych.

Teodor Wierzbowski, profesor historyi literatury

polskiej w uniwersytecie warszawskim, od r. 1876 pisywa

krytyki i sprawozdania z dzie historycznych swojskich i ob-

cych; nastpnie ogosi dokumenta archiwalne odnoszce si

do Krzysztofa Warszewickiego i Jakóba Uchaskiego (1883

— 1892), napisa monografi o Warszewickim (1887), o Win-

centym Laureo nuncyuszu apostolskim w Polsce (t. r.),

o Uchaskim (1895), wyda Bibliografi polsk z w. XV
i XVI (dwie czci). Jest to pracowity erudyt bez talentu lite-

rackiego.

Kazimierz Waliszewski, rozpoczwszy, jak tylu in-

nych, od belletrystyki, zarówno w prozie jak i w wierszu, za-

j si nastpnie kwestyami ekonomiczno-spoecznemi (O ka-

sach zaopatrzenia dla urzdników 1876, Obyczaje ekono-

miczne zue Francyi 1879), a równoczenie, wyjechawszj' do

Parya, pracowa w archiwum spraw zagranicznych i wydo-

by stamtd mnóstwo dokumentów odnoszcych si do pano-

wania Jana Sobieskiego, które w 2 tomach (1879—81) \sy-

szy nakadem Akademii Umiejtnoci w Krakowie. Jako

sprawozdawca z ycia i literatury francuskiej w »Niwie«, za-

poznawa si z bardzo rónorodnymi przedmiotami, patrzc

na objawy dziaalnoci Francuzów po wikszej czci pessy-

mistycznie. Obrabia te obszerniej, nietylko sprawozdawczo,

takie kwestye jak Wycho7vanie publiczne 7ve. Francyi za trze-
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Clij rzcczypospolirj, Ifipfioyzm, Socyalizm chrzecijaski 7cr

Francyi, Poxvic angielska i t. p. Nie zaniedbywa wszake
bada dziejowych, ju-to ogaszajc materyay, ju-to krelc
zarysy liistoryczne: o Poselshne hr. dc Broglie, o /Crdlowe;

Maryi Ludwice, o Helenie JMassahkicj itd. Umys to by-

stry, stylista wykwintny, ale zanadto si przej wzorami

francuskimi, które rodowitoci jego mowy znaczny uszczerbek

czyni. W ostatnich latach zacz pisa prawie wycznie po

francusku,,.

Aleksander Kraushar, zrazu oddawa si twór-

czoci poetyckiej, nastpnie studyom specyalnym prawniczym;

równoczenie jednak uprawia take pole dziejopisarskie, zaj-

mujc si najprzód History ydów w Polsce ( 1 865— 66), póniej

wspomnieniami z najbliszych czasów (Kartka z 7iiedawnej

przeszoci 1879, Siedmiolecie Szkoy GlÓ7imej 1883), krelc
wreszcie na podstawie nowo odnalezionych dokumentów dzia-

alno Olbrachta askiego (1882), opowiadajc o Czarach

na dworze Batorego, o Sprawie Zygmunta Unruga, o Dzie-

jach Krzysztofa Arciszewskiego (1893), o Franku i Franki-

stach (1896), oraz o bardzo wielu innych osobistociach i rze-

czach, które pocigay ku sobie autora niezwykoci swoj,.

a do poznania których odkrywa szczliwie nowe 7'róda.

ywem i barwnem opowiadaniem zaj czytelników, ale ci-

soci dziejowej nie uczyni zado; metody cile naukowej

nie posiada.

Alfons f. Parczewski, wychowaniec Szkoy Gównej^

bardzo gorliwie zajmujcy si sprawami i pimiennictwem

dolnych uycan, ogosi » Monografi Szadku « (1870), wy-

da »Regestr poborowy województwa Kaliskiego 1618— i620«

(1879)-

Karol Dunin oprócz prac krytycznych z zakresu eko-

nomii i socyologii, opracowa krytycznie > Dawne prawo ma-

zowieckie (i 88 i).

W W. Ks, Poznaskiem gorliwym pracownikiem na

polu histor>xznem by zmary w roku 1873 Leon ]Vegner,

który z zamiowaniem, ale po dyletancku opracowywa kocowe
lata Rzeczypospolitej, piszc to o ostatnim sejmie grodzieskim
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(i 866), o Racawicach i Szczekocinach, o Hugonie Ko-
taju, Tadeuszu Rejtanie (1873).

Po jego mierci przybyo kilku nowych badaczy, wy-

ksztaconych na uniwersytetach niemieckich. Z pomidzy nich

wymieni tylko gówniejszych

:

Stanisaw Moroski oprócz obszernych krytyk, pomie-

szczanych w » Bibliotece warszawskiej «, poda tame > Obraz

ekonomiczno-statystyczny archidyecezyi gnienieskiej w XVI
w.« (1883) jakote rzecz o »Janie askim (1884).

Ks. Edward Likowski zajmuje si z wielkiem zamio-

waniem dziejami kocioa unickiego; a jego ksika o Unii

Brzeskiej ma niepowszedni warto naukow.

Wadysaw ebiski pisuje artykuy publicystj^czne

(o » Kókach wociaskich* 1881) i badania historyczne ogól-

niejszej treci (o »rycerstwie« 1885).

Alaksymilian Kantecki, brat zmarego Klemensa, da si

pozna rozpraw o testamencie Bolesawa Krzywoustego w j-
zyku niemieckim.

Wspomnie tu potrzeba dwie biografie, obejmujce wa-

ne szczegóy do dziejów W. Ksistwa w ostatnich latach

50. Mianowicie dr. Zielowicz wyda yciorys Karola Marcin-

kowskiego, a dr. Stanisaw Karwowski yciorys ks. Anto-

niego Kanteckiego, wielk odznaczajcy si dokadnoci, lecz

tchncy jaskrawym klerykalizmem.

Najwiksz wszelako dziaalno historyczn rozwija

dugo w ksistwie jedyny u nas znawca gruntowny czasów

saskich: KAZIMIERZ JAROCHOWSKI (1828 f 1 888), który

w tym okresie ogosi drugi tom swoich Dziejów panowania

Augusta II, dalej Opowiadania historyczne (6 seryj wj-da-

nych w rónych miejscach od r. 1860 do 1890) i wiele roz-

praw ju-to ródowych, ju-to sprawozdawczych w » Ateneum*,

w >Niwie«, w » Rocznikach Towarzystwa przyjació nauk

Poznaskiego*, w » Przewodniku naukowym i literackim*

i w » Przegldzie polskim*. — Z zakresu dziejów literatury

da bardzo cenny i zajmujcy zarys Literatury poznafiskiej

w pierwszej poowie biecego stulecia (1880). Werwa opo-

wiadania z nieszkodliwym odcieniem retorycznoci, dobra zna-
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jomo obrabianego przedmiotu okupuje wady jzyka i stylu,

który od giermanizmów wolnym nie jest.

Na Podolu Antoni Józef Rolle (dr. Antoni J. zm. 1 894),

z powoania lekarz, w tym okresie czasu zacz pisa opo-

wiadania dziejowe, które pod wzgldem formy mona nazwa
gawcdaNii, — nie maj one bowiem pretensyi ani do arty-

stycznego wykoczenia, tak, eby je powieciami nazwa byo
mona, ani te cisoci dziejowej, aeby do dziau prac hi-

storycznych, w nalenem znaczeniu tego wyrazu, zaliczy si

je godzio. Od gawd dawniejszych w stylu Kazimierza Wa-
dysawa Wójcickiego róni si tem prace Rollego, e oparte

s przewanie na materyale autentycznym, rkopimiennym,

a dokonywane z niema znajomoci zasad historyografii

dzisiejszej. Waniejsze jego prace s: Zameczki podolskie

(1870 r., 2-gie wyd. 1880), Opoimadania historyczne, seryj

dziewi (1875

—

g), Jan Leszczyc Grabianka (1875), Ga7vcdy

z przeszoci, 2 toni}- (i88o); Trzy opoiinadania historyczne

(1880); Niewiasty kreso7ve (1883) tudzie duo artykuów

treci biograficznej i historycznej, pomieszczanych w rónych

czasopismach miesicznych i tygodniowych.

Na Podolu równie pracuje nad dziejami naszemi Ka-

zimierz Puaski. Gówn jego prac jest dzieo: » Stosunki

z Mendli- Girajem, chanem tatarów perekopskich 1469

—

I5i5«

(Warszawa 1881), ogoszone jako tom I-szy wikszego wydawni-

ctwa, majcego zawrze obraz stosunków Polski z Tatarami

od poowy XV wieku.

Maryan Dubiecki (ur. 1838), rodem z Woynia, wy-

ksztacony w uniwersytecie kijowskim, da si pozna gó-

wnie z cennej monografii Kudaku (1879); inne jego prace,

zebrane w tomie p. t. > Obrazy i studya historyczne* (1884),

mniejszej s wartoci, tak samo jak dwutomowa »Historya

literatury polskiej* (1890). Zajmowa si on i dziejami po-

wszechnemi; napisa obszerne dopenienie do przekadu Hi-

stor>'i Stanów Zjednoczonych Laboulaye'a, uoy »Rys dzie-

jów najnowszych* (1880).

Prawdziwie samodzielnych prac na polu histor\-ografii

powszechnej dugo nie mielimy wcale. Wprawdzie profesoro-
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wie nasi w uniwersytetach (Plebaski, Pawiski, Szujski, Za-

krzewski, Liske) od czasu do czasu ogaszali jak rozpraw

z tego zakresu, ale byy to rzeczy odosobnione, w aden cig

si nie wice. Zdobylimy si zaledwie na par dobrych

podrczników. Niezbyt gruntowna znajomo dziejów powsze-

chnych wród dziejopisów naszych skonia Korzona do w^y-

powiedzenia na zjedzie historycznym we Lwowie r. 1890

tych sów surowych: »Bdne sdy, urojenia i zabobony na-

sze wynikaj czstokro z niedostatecznego oswojenia si

z history powszechn... Zagldamy wprawdzie do cudzoziem-

skich kronik i zagranicznych archiwów, o ile nas obowizuje

temat specyalny, ale to nie wystarcza do objcia szerokiego

widnokrgu, do gbokiego wniknicia w tre faktu lub

epoki «. Wprawdzie zaprzeczy temu twierdzeniu Balzer, który

widzia w naszych nowszych pracach » coraz rzetelniejsze d-
enie do zwazania dziejów naszych z ogólnym rozwojem

dziejowym Europy « ; lecz i on musia przyzna, e studya

z zakresu dziejów powszechnych i filozofii historyi nale
u nas »do wyjtków, które kierunkowi naszej histor>-ografii

wybitnego pitna nie nadaj«.

Nie dziw zatem, e na tem miejscu dwa tylko nazwi-

ska bd móg wymieni.

Bronisaw Dembiski, rodem z W. Ks. Poznaskiego,

obecnie profesor historyi powszechnej w uniwersytecie lwow-

skim, osnu rozpraw swoj: »Rzym i Europa w czasie so-

boru trydenckiego «, na materyaach nowych, wydobytych z ar-

chiwów zagranicznych.

Szymon Askenazy nie tylko umia zapanowa nad bo-

gatym materyaem i obszern literatur historyczn, ale wj^-

robi sobie wasny pogld na wiele wypadków z dziejów po-

wszechnych, zwaszcza z zakresu negocyacyj dyplomatycz-

nych. W charakterystyce osobistoci dziaajcych ma sd
bystry, lecz nieraz zoliwoci nacechowany. Rzecz jego

o elekcyi Stanisawa Augusta (»Die letzte Konigswahl in

Polen<), >Szkice'^ po polsku, dotykajce spraw wieku XVIII,

a nawet pomniejsze rozprawy (o Talleyrandzie, o Syblu,
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o Tainie) s oparte na studyach wasnych i zawieraj wiele

wieych, or3'ginaln3xh spostrzee.

History Sowiaszczyzny zajmuj si: WiUiclm Bogu-

sawski w Petersburgu i Edward Bogusawski w Warszawie.

Archeologia przedhistoryczna jest wstpem do dziejo-

znawstwa. Rozwój jej — to dzieo czasów najnowszych; nic

wic dziwnego, e nie mamy jeszcze wielu pracowników, coby

si takim badaniom powicali. Józef Przybor07vski i^ 1896),

który si dawniej jzykoznawstwu i kr>'tycznej historyi literatury

polskiej oddawa, zabra si w tym okresie czasu do poszukiwa

archeologicznych. Gotfryd Ossowski {i^^i^^^ 1S97) ogromne ze-

bra zbiory wykopalin, a poszukiwania jego archeologiczne

w Prusiech stoj na wysokoci nauki. J. N. SADOWSKI
w dziele (tómaczonem na jzyk niemiecki) p. n. » Drogi han-

dlowe greckie i rzymskie przez porzecza Odry, Wis\', Dnie-

pru i Niemna do wybrzey morza batyckiego < (Kraków

1876) wykaza, w jaki to sposób kupcy ucywilizowanych na-

rodów poudnia, jedc po bursztyn, zawizywali stosunki

ze staroytn\'mi Sowianami. Adam Ilonoryusz Kirkori^ 1886),

Izydor Kopernicki i^ 1890), Teodor Ziemicki, Jan Zawisza

(t 1887), Zygmunt Gloger, Erazm Majewski, Wiktor Wi-
tyg, i niektórzy z historyków zajmuj si t nauk. v Wiado-

moci archeologiczne «, nieperyodycznie wydawane od r. 1873

w Warszawie, suyy tym poszukiwaczom za organ.

W Krakowie jest osobna komisya archeologiczna, która

wszechstronnie dziaalno sw rozwija, wysyajc rokrocznie

delegatów w róne strony kraju, a wyniki ich bada mieci

w publikacyach swoich.

W W. Ks. Poznaskiem pracami archeologicznemi zaj-

muj si: Bolesaw Erzepki, konserwator muzeum Towarzy-

stwa Przyjació Nauk, i Klemens Kohler, Prócz rozpraw po-

szczególnych zajli si w r. 1890 wydawnictwem Albumu

archeologicznego <', zawierajcego w fototypowych odbiciach

zabytki muzealne Tow. Przyj. Nauk. wraz z tekstem objania-
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jcyni (po polsku i po niemiecku). \\"3-da\vnict\vo to ukazuje

si w dwu formatach: wielkim i maym; pierwszy, bardzo

okazay, drukuje si tylko w 200 egzemplarzach i przezna-

czony jest wycznie dla muzeów i bibliotek. —- Kilka prac

archeologicznych po polsku i po niemiecku ogosi take

adwokat /aideruski (f 1896).

Gieografia nie ma równie u nas wielu przedstawicieli

samodzielnj-ch, którzyb}' zgodnie z najnowszemi wymaganiami

naukowemi zarówno szczegóy- jak i cao tej umiejtnoci

nam wykadali. Jako pomocnic dziejów wedug dawnego

pogldu uprawia j Edm^md Callicr (f 1893) w Poznaniu,

zarówno w pracach kr5^tyczn3^ch, jak i opisowych. Obeznany

z now metod badania Sanisla-d' ]Varnka, modo zmary
w r. 1882, z pocztku oddawa si stud^^om histor5'czn5'm,

potem oceni zasugi Lelewela na polu gieografii, a wreszcie

i sam kilka piknych gieograficznych artykuów napisa.

W Krakowie Franciszek Czerny, pocztkowo take pracom

historycznym powicajcy si, zostawszy- profesorem gieo-

grafii, coraz czciej wystpuje z rozprawami gieograficznemi.

Gówn jego prac jest » Gieografia handlowa« (1889). We
Lwowie Antoni Rehman, profesor uniwersytetu, ogosi
znakomit rozpraw: Kotlina Prypeci i biota piskie pod
ivzgldem przyrodniczym (1886) i i tom dziea: Ziemie pol-

skie (1895) obejmujc)' pierwszy naukowo opracowany opis

Karpat. Jest on i etnografem; midzy innemi napisa o Lu-

dach pierwotnych poudniowej A/ryki (1878). W Królestwie

zdobj- ju sobie chlubne uznanie jako naukowy badacz kwe-

st3'j gieograficznych WACAW NAKOWSKI, ksztaccy si

cigle i pracami swemi zarówno w czasopismach jak i w oso-

bnych ksikach skadajcy dowód studj^ów sumiennych i ta-

lentu konstrukcyjnego.—Najpowaniejszem wydawnictwem z za-

kresu tej nauki jest »Sownik gieograficzny Królestwa Pol-

skiego <, wychodzc}' w Warszawie od r. 1880, nakadem W.
Walewskiego, potem kasy pomocy imienia Mianowskiego,

;»R»s LIT POiS. 26
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a pod redakcy najprzód Filipa Sulimierskiego {/.m. r. 188,5),

a nastpnie Bronisawa Chlebowskiego.

Z gieografi czy si cile etnografia. Tu przedewszyst-

kiem zaakcentowa potrzeba niezmordowan prac OsKARA
Kolberga (zm. 1890) w gromadzeniu do etnografii krajowej

materyau nadzwyczaj bogatego i dokadnie co do pochodze-

nia okrelonego. Wydawnictwo jego p. n. >Lud polski <% roz-

poczte jeszcze w r. 1857, obecnie obejmuje tomów 26, a je-

szcze dalekieni jest od objcia caoci przedmiotu. Co do et-

nografii obcych ludów, mianowicie t. zw. dzikich, w ostat-

nich latach literatura nasza wzbogacona zostaa pracami bar-

dzo cisemi pod wzgldem naukowym. Dostarczyli ich gó-

wnie doskonale do takich bada przygotowani uczeni: /an
Kubary (f 1897), y. Stolcman, Benedykt Dyboivski.

Metod bada wyrobion za granic zastosowa z wielk

bystroci i z niepowszedni samodzielnoci do stosunków

krajowych Ludwik Krzywicki w rozprawie o Kurpiach

(1892 w »Bibl. Warsz.«) a w osobno wydanem dziele p. t. L^idy

(1893) da bardzo cenny etnologiczny podrcznik.

We Lwowie zaoono r. 1894 Towarzystwo ludoznaw-

cze, wydajce pismo specyalne p. t. »Lud«. Najwybitniejsz

tu si jest Kazimurz J. Gorzycki, zajmujcy si równie po-

szukiwaniami historj^cznemi.

Tu take wspomnie wypada kilku naszych podróopi-

sarzów, którzy umiejtnie a nader zajmujco zapoznawa nas

zaczli z obcemi krajami. Bystry obserwator Kazimierz ap~
czy/iski (f 1893), dowcipny y?^//rt« Ilorain (zm. roku 1883),

zrczny i z werw piszcy Kaliks Wolski (zm. roku 1884)

i najpoczytniejszy niezbyt dawno, a wielce podny, potem

milczcy zupenie Sygurd Winioivski (zm. 1892), Sfanisia^o

Beza, ze znajomoci rzeczy, z uczuciem, lubo w stylu tro-

ch patetycznym, zapoznajcy nas kolejno z Finlandy, Kor-

syk, Wenecy, Holandy, Szkocy, Górami Olbrzymiemi, Wo-
chami, Konstantynopolem,y(!/2(^xS'/(C///mflfe^/ wreszcie—wzboga-

cili ten dzia literatury, który dotychczas by do zaniedbany,,

albo te blag przepeniony, jak to powiedzie mona o po-

dróach Teodora Tripplina, co po dugiem milczeniu na
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nowo si odezwa (»Wspomnienia z ostatnich podróy «, War-

szawa, 1878, tomów 4), nakrótko przed mierci (r. 1881).

Tu wreszcie wspomnie naley utalentowanego belletry-

st, od r. 1876 redaktora » Biesiady literackiej « Wadysawa
Malcszewskiego, który jeszcze w r. 1857 w » Kronice wiado-

moci krajowych i zagranicznych « pomieci swoj »Wy-
cieczk w Sto-krzyskie góry«, a w tym okresie czasu oprócz

komedyi »Niewiara« ogosi wspomnienia >Z wieczorów nad

Tamiz « (1874).

Historya literatury rozwija si mniej szczliwie od hi-

storyi politycznej; nie ustalia si w niej jeszcze metoda nau-

kowa; pikna frazeologia, poetyczne okrelenia ludzi i dzie,

feljetonowa lekko i feljetonowa powierzchowno w trakto-

waniu zarówno treci, jak i form}' literackich utworów, wi-
cej nieporównanie maj zwolenników, anieli charakterystyka

przedmiotowa, trzymajca si tylko danych; ale i tu dostrzedz

ju mona widoczny zwrot ku lepszemu.

Wydawnictwo róde po wikszej czci nie czyni za-

do wymaganiom cisej krytyki; gdy jest dokonywane bez

adnego planu, a co gorsza, bez starannego przejrzenia tekstu.

Mamy » Bibliotek pisarzy polskich « wydawan przez Brock-

haitsa w Lipsku; mamy » Bibliotek ludow« w Paryu przez

Wadysawa Mickiewicza ogaszan; mamy > Bibliotek pol-

sk« we Lwowie; mamy »Bibliotek Mrówki« tame; w Kra-

kowie K. Bartoszewicz dawa przez lat kilka dosy przedru-

ków; w Warszawie ukazuj si równie od czasu do czasu

wydania dawniejszych, a czciej — nowszych autorów (Ko-

rzenioii^skicgo, Kraszewskiego, Syrokotni, Kreriiera, Szajno-

chy, Siemieskiego, Orzeszkowej, Bauckiego, Wiiczyskiego,

Zacharyasiewicza ; Krasickiego, Naruszewicza, Zabockiego,

Potockiego, Aforszfyiia i t. p.); ale te wsz5^stkie prawie przed-

siwzicia dalekie s nietylko od ideau dobrych wyda, lecz

nawet od tej miary cisoci, któraby dozwalaa uywa ksi-

ek tak ogoszonych z niejak otuch, i zastpi mog
26*
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pierwsze ich edycye. Warunkowi temu czyni zado t\lko

wydawnictwa honiograficzne biblioteki kórnickiej w W. Ks.

Poznaskiem pod kierunkiem Zyguiuna Cclichozvskiego; ale

s one bardzo mao dostpne z powodu wysokiej ceny. Podjte

pod kierunkiem Jozefa Przyborowskicgo z okolicznoci trzech-

setnej rocznicy mierci Kochanowskiego pomnikowe wydanie

dzie jego w Warszawie, opatrzone objanieniami, daje wierny

przerys niemal tekstu i jest najwaniejszym w tym kierunku

objawem usiowa czasów ostatnich. Ogoszenie » Wizerunku <

Reja przez Shiftislawa Ptaszyckicgo naley take do bardzo

cennych nabytków. Nakadem Akademii Umiejtnoci w Kra-

kowie zacza wychodzi od roku i88g > Biblioteka pisarzów

polskich « gównie z XVI i pocztków XVII wieku, z zamia-

rem dania poprawnego tekstu jako te objanie rzeczowych

i jzykow3xh. Nie wszystkie wydawnictwa tej Biblioteki z je-

dnak starannoci i krytyk s dokonane; a co najwaniej-

sza, niema najmniejszego systemu w doborze dzie do druku

podawanych; dobór ten zaley od przypadku, gdy który

z pracowników naukowych posiada jaki druk rzadki do ogo-

szenia. Wreszcie Teodor Wierzbowski ogosi w Warszawie

kilka rzadkoci bibliograficznych.

Obok wydawnictwa dzie poetów i prozaików nader wa-

nym przyczynkiem do krytycznego zbadania dziejów prze-

szoci literackiej s publikacye dokumentów, rozwietlajce

spraw owiaty i szczegó}- ycia autorów. W tym wzgldzie

posiadani}' osobne »Archiwum do dziejów literatury i owiaty

w Polsce< w^ydawane od r. 1878 przez jedn z komisyj Aka-

demii Umiejtnoci (dotychczas dziewi tomów). Prócz tego

ogaszaniem dokumentów do yciorysów zasuyli si: Au-
gust Biclo-Mski (do Szymonowicza), Józef Deiiicrski u.xa. 1892,

(do Klonowicza), Feliks Rybarski (do Reja i Paska), S. Fla-

szycki (do Reja), ks. Józef Gacki i Stanisatv Windakieuncz

(do J. Kochanowskiego), S. Tomkoivicz (do czasów St. Au-

gusta), J. K. Plebaski (do Karmanowskiego i Wacawa Po-

tockiego), B. Erzepki (do Wacawa Potockiego), Aleksander

Brilckner (do literatury XIV - XVIII wieku), Z. Kuiazio-

lucki (do M. Reja), Korneli J. Hcck (do Zimorowiczów),
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Wiktor Ilahii (do Szymonowiczaj, ^Ueksandcr KrausJiar

(do Widawskiego i Paska). Obfite wreszcie wspomnienia K.

WL Wójcickiego (f 1878), A. E. Odyca (f 1885), Wlady-

sa7va Zawadzkiego (f 1891), mona do tego dziau odnie
/. t przestrog, e naley je bardzo krytycznie przyjmowa.

Za niezmiernie wane prz3^gotowanie do cile nauko-

wego obrabiania dziejów literatury uwaa naley dziea bi-

bliograficzne, któremi dwaj mianowicie uczeni pracownicy li-

teraturze naszej si przysuguj: Karol ESTREICHER i W:A-
DYSAW WiSOCKI. Pierwszy prócz wielu prac monogra-

ficznych (mianowicie o modoci W. Pola) dokona prawdzi-

wie pomnikowego dziea przez wydanie » Bibliografii polskiej

XIX stulecia« (10 tomów od 1878— 85). » Bibliografii XV—
XVIII wieku « (dotd 5 tomów). Drugi napisa w5-czerpujc

krytyk i-go zeszj-tu Bibliografii Estreichera, ogosi cenn
rozpraw »0 nauce jzyka polskiego w szkoach polskich

przed Kopcz3'skim«, spisa » Poczet chronologiczny prac dru-

kowanych i rkopimiennych Grzegorza Piramowicza< , wy-

da »Legend o . Aleksym «, » Kodeks pilnieski ortylów

magdeburskich <s opublikowa > Katalog rkopismów biblioteki

uniwersytetu Jagielloskiego «; wykaza ródo, z którego

Marcin Bielski czerpa swoje ywoty filozofów; redaguje od

r. 1878 wyborny > Przewodnik bibliograficzny «.

Co do zuytkowania nagromadzonego materyau w pra-

cach krytycznych, nie postpujemy jeszcze metodycznie. S
pewne ulubione postaci, o których si czsto pisze, chocia

nic nowego o nich powiedzie nie mona z powodu braku

nowych dokumentów; s ulubione formy, czynice zreszt

zado potrzebom biecym, formy niemal stereotypowych

podrczników, ogó dziejów literatury zobrazowa pragncych.

Autorowie tych podrczników, bardzo liczni w tym okresie:

Nchring, Rycharski, Rogalski, Ktcliczko7vski (4 wydania),

Mecherzyski (3 wydania), Chociszewski, Wójcicki, Wasilew-

ska, Zdanowicz-So7viski, M. Dubiecki — znaj bardzo dro-

bn czstk zaledwie tego ogromu, o którym pisz; dlatego

te ich prace, w wikszym lub mniejszym stopniu, maj cha-

rakter kompilacyjny; powtarzaj rzeczy nieraz ju powie-
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dziane, nie przynosz nic, albo prawie jak nic, do skarbnicy

naszej wiedzy historyczno-literackiej, a czasami s poprostu

zbiorem plagiatów. Std te pogldy na cao dziejów lite-

ratury s wszdzie stereotypowe, co nie dowodzi bynajmniej,

jakoby to byy przekonania ustalone ju przez nauk; ale

tylko, e autorowie podrczników nie mogli sobie wyrobi
przekona samodzielnych i szli lepo za swymi poprzedni-

kami.

Dwa tylko pojawiy si uogólnienia dziejów literatury

samoistne.

Jeden z nich wypowiedzia znany krytyk, ALEKSANDER
TyszySKI (zmar}- w listopadzie 1880), w prelekcyi wstp-

nej, mianej r. 1866 w Szkole Gównej (a drukowanej tego
roku w » Bibliotece Warszawskiej*), gdzie cay obszar dzie-

jów literatury naszej a do koca w. XVIII, podzieli na trzy

epoki: epok pamici (do XVI w.), epok fantazyi (do po-

owy XVII) i epok rozwagi (do koca XVIII); literatura-

XIX stulecia w podziale tym autor nie uwzgldni, scha-

rakteryzowa j za w rozprawie Ditne Siviczianki (187 1);

a ram5% przez siebie nakrelone, wypeni obrazem rozwoju

literatury w prelekcyach w Szkole Gównej, z których nie-

liczne jedynie wyjtki ogasza drukiem w czasopismach, a ze-

bra razem w dzieku p. n. Wizerunki Polskie (Warszawa

1875). Pogld jego na history literatury czy si cile z po-

jciami filozoficznemi, zawartemi w Pierwszych zasadach kry-

tyki (Warszawa 1870), owocu wier-wiekowej pracy.

Drugi pogld jest ANTONIEGO MAECKIEGO; wypo-

wiedziany zosta w rozbiorze » Kursu historyi literatury* AV//-

ringa (w » Dzienniku literackim* 1867), przeprowadzony za
w prelekcyach w uniwersytecie lwowskim. Wedug niego,

caa historya literatury a do czasów najnowszych daje si

scharakteryzowa nazwami 3 epok: scholastycznej, klasycznej

i narodowej. Maecki jest take istotnym zaoycielem praw-

dziwie naukowo opracowanych monografij literackich, przez

ogoszenie krytycznego yciorysu Andrzeja Frycza Modrzew-

skiego (1864), a zwaszcza dziea biograficzno-estetycznego:

Juliusz Slo7vacki, jego ycie i dzirfa rc sfosinik/i do splcze-
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snej epoki (2 tomy, Lwów, 1866— 67, drugie wyd. w 3 to-

mach 1880 r.). Susznym moe jest zarzut, e Maecki za-

mao ma subtelnoci w rysunku, zamao uwzgldnia to lii-

storyczne, na którem rozwija si dziaalno gienialnych je-

dnostek, ale to niewtpliwa, e w badaniu siga do samych

róde, e obeznanj- jest ze swoim przedmiotem wielostronnie,

e w charakterystyce powoduje si wskazówkami przedmioto-

wemi, nie za fantazyami i upodobaniami tylko. Od r. 1875

przerzuci si Maecki zupenie do bada nad redniowiecz-

nemi dziejami naszemi i zdobj' sobie rozgos jako bystry

kryt)'k historyczny. Ogosi osobno Shidya heraldyczne czyli

pocztek i znaczenie pierwotne herbów w Polsce (2 tomj',

iSgoj, Z dztgow i literatury (1896), Z przeszoci dziejoivej

(2 toni}^, 1897), Leckici w ivictlc historycznej krytyki (1897).

Starszy znacznie od Maeckiego, znany oddawna z roz-

praw monograficznych KAROL MecherzySKI (zmar}'

1881 r.), pisarz niezbyt wielkich zdolnoci, ale bardzo praco-

wity i sumienny, nie ustawa i w tym kocowym okresie

swojej dziaalnoci w niestrudzon3'ch usiowaniach rozjanie-

nia dziejów literatur}- ojczystej. Pisa tedy to O poctacJi z cza-

schv Stanisla7va Aiigusta (1865), to O fantazyi i humory-

styce w pi7nie7inictzvie polskiem, to o Konradzie Celtesie,

Wawrzycu Komnie, Janie z Wilicy, to o Poezyach pol-

skich Andrzeja Trzycieskiego, to o Wizycie akademii kra-

kowskiej w r. lyóó i t. p. Zwraca si take do pimiennictw

obcych, rozprawiajc o Literaturze francuskiej z X]L[
i XVIII wieku, o Poemacie Lukrecyusza i t. d.

Jan Rymarkiewicz (f 1889), rówienik Maeckiego, pra-

cowa take sumiennie nad literatur nasz, ale dawa si zby-

tecznie unosi wyobrani w snuciu przypuszcze i domy-
.sów. jak to mianowicie wida w rozbiorze ^> Ksieczki Ja-

dwigi czyli Nawojki« (1876). Roztrzsa on krytycznie pie
> Bogarodzica« (1878) i poda nieznany jej dotychczas rko-
pism. Najgorliwiej atoli zajmowa si Janem Kochanowskim,
piszc o jego Sobótce, o jego kolebce, domu i grobie, wyda-
jc wreszcie na trzechsetletni jego jubileusz »Pie wito-
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jask o Sobótce* (1884) z obfitemi komentarzami i mitolo-

gicznem jej wyjanieniem.

Wadysaw Nehring, profesor literatur sowiaskich

w uniwersytecie wrocawskim, który dawniej ju zajmowa

si krytyczn ocen historyków polskich wieku XVI, w tym

okresie czasu, po napisaniu nieudatnego » Kursu literatury

polskiej « (1866), zwróci si przewanie do bada jzykoznaw-

czych, zastanawiajc si nad jzykiem staropolskim, nad wpy-

wami na czeszczyzny, ogaszajc krytycznie cz polsk

Psaterza floryaskiego, podajc krytyki dzie polskich ling-

wistycznych w »Archiv fiir slavische Philologie«. Nie za-

niedbywa jednak i prac kr3^tycznych o literaturze zarówno

dawniejszej jak nowszej, pomieszczajc je w >Ateneum > i > Bi-

bliotece Warszawskiej*. W r. 1884 zebra je razem i ogosi

w Poznaniu p. n. Stiidya literackie. Zbiór ten uoony jest

chronologicznie; rozpoczyna si od Bogarodzicy, koczy si

rozbiorem Irydyona; wieki XVI—XVIII maj w nim najzna-

komitszych swoich przedstawicieli. Najcelniejsz tu jest roz-

prawa »Psyche Andrzeja Morsztyna*, wykazujca ródo,

z którego poeta gównie si zasila. Bardzo cennem jest dzieo

jego po niemiecku wydane p. t. Altpolnische Sprachdcikmd-

Icr (Berlin, 1887), a jeszcze waniejszem krytyczne wydanie

>Kaza gnienieskich* (1896). Pisuje on artj^kuy o litera-

turze polskiej do Encyklopedyi Erscha i Grubera, a wiksze

rozprawy (o Reju np.) umieszcza w >>Archiv fiir slarische

Philologie«.

Nawet najgoniejszy przedstawiciel feljetonowego trak-

towania rnonografij, Lucyan Sie))iieYtski (zmary 1878), zwró-

ci .si w tym czasie na drog bardziej naukowego obrabiania

w •> ywocie Franciszka Morawskiego* (1867), »Stanisavva

Trembeckiego* (1868) i in.

Jednym z najdzielniejszych wszake csscislów, wielbicie-

lem entuzyastycznym Juliana Klaczki i Siemieskiego, jest

Stanisaw Tarnowski, który, nie wdajc si zazwyczaj

w szczegóy yciorysowe, przedstawia wewntrzn fizj-ogno-

mi autora tak malowniczo, a tak wiernie pospolicie, e stu-

dya jego s istotnymi portretami. Sposób obrobienia polega
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wprawdzie na streszczaniu utworów bardzo szczegóowem;

nie lubi autor skupia si, — przeciwnie, jako wytworny ga-

wdziarz, chtnie si rozprasza; mimo to, niekiedy tylko, da-

wniej zwaszcza, wpada w jednostronno uwielbienia lub na-

gany, a zwykle wiernie rysy danego pisarza oddaje. Rozpo-

cz on zawód swój krytyczny od bardzo piknie napisanego

rozbioru ksiki Maeckiego: »O Juliuszu Sowackim «; zabra

si nastpnie do szczegóowych studyów nad politykami X\'I

i XVII wieku (Modrzewski, Górnicki, Grabowski, Weresz-

czyski, Krzysztof Warszewicki, Andrzej Maksymilian Fre-

dro), które posuyy mu w roku 1886 do wydania dwuto-

mowego dziea p. t. Pisarze polityczni XVI wieku. Miewa
odczyty w Warszawie (1876— 1881): »0 komedyach Fredry «,

>0 pocztkach romantyzmu «, >0 Panu Tadeuszu «, »0 Janie

Kochanowskim*, o »Ojcu zadumionych«, »W Szwajcaryi«

i o >Nieboskiej komedyi«, które jego talent analityczny, jego

gbokie poczucie pikna i zdolno mówcz w caej wietno-

ci wykazay. W Poznaniu mówi o >Balladynie« i » Lilii

Wenedzie<' (1881); we Lwowie o »Henryku Rzewuskim«

(1887). Z innych jego rozpraw zasuguj na wyszczególnienie:

:>Z najnowszj-ch powieci polskich« (1881), »Co u nas o Ko-

chanowskim pisano<; (1884), »Szujskiego lata szkolne« (1885),

> Ksidz Waleryan Kalinka« (1887). »Pawe Popiel jako pi-

sarz« (189.5). Zbiorowe wydanie szkiców literackich, bardzo

zreszt niezupene, wyszo w 4 tomach p. t. > Rozprawy i spra-

wozdania- (Kraków 1895— 97). Próby biograficzno-literackie,

jak dotychczas, chybiy. Sabo swej metody w badaniu,

a nawet zapomnienie czasami najprostszych jej zasad wj^ka-

za w swem dziele o Janie Kochanowskim (1888), a stronni-

czo i to stronniczo niezrczn w ocenie charakteru i twór-

czoci Zygmunta Krasiskiego (1892), gdzie publicysta wzi
gór nad krytykiem i estetykiem, tak, e tylko rozbiorj' nie-

których utworów, dawniej obrobione, piknemi nazwa mo-
na. I literatur obcych dotyka niekiedy Tarnowski; znany

jest jego pesymistyczny artyku: Sedan poczyi francuskiej

(1872), oraz gruntowne wykady o Dramatach Schillera

(1885). Pisuje on take wraenia z okolicznociowych, zwykle
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krótkotrwaych wycieczek, które umie jednak urozmaici tra-

fnemi, a niekiedy dowcipnemi spostrzeeniami i alluzyami.

Dotychczas mamy zapiski z czterech takich podróy, zatytu-

owane: »Z Moskwy* (1875), »Z Wihia<' (1879), »Z Koomyi<;

(1880), >Z Prus Królewskich<^ (1882). Poprzednio rozproszone

w czasopismach, obecnie zebrane s w 2 -tomowej ksice p.

t. Z wakacyj (1888). Artykuy publicystyczne zgromadzi nasz

autor w 2 tomach p. t. Stiidya polityczne (Kraków, 1895).

Jako profesor Hteratur}' polskiej w uniwersytecie Ja-

gielloskim, wykada Tarnowski, naturalnie, cay kurs historyi

pimiennictwa i wywiera wpj^w na uczniów, z pomidzy któ-

rych odznaczyli si:

Jan Gnafo7vski, nawet manier mistrza z pocztku na-

ladowa w rozprawkach: » Realizm w literaturze nowocze-

snej « (1879), »Moja Beatrice, kartka z ycia Zygmunta Kra-

siskiego* (1879), »Listy o literaturze i sztuce< (1880), »Li-

sty z Konstantjaiopola* (1883) oraz w wielu sprawozdaniach

z literatury krajowej i obcej, pomieszczanych w czasopismach.

Zostawszy póniej ksidzem, otrzsn si z tego wpywu, jak

to wida z tomu jego StndyÓ7V, wydanych we Lwowie r. 1896.

Pod pseudonimem Jana ady pisuje powieci i obrazki:

»0 dusz<, ^> Pastele < (189,5).

Kazimierz Ehrc7iberg, dawszy si pozna rozpraw

o Klonowiczu, przerzuci si nastpnie do publicystyki i pu-

blicystycznej nowelli (»wiat feljetonowy*).

Roman Piat, ucze Maeckiego, profesor dziejów lite-

ratury polskiej w uniwersytecie lwowskim, nie wdaje si

w estetyczn ocen utworów, lecz bada gruntownie bardziej

zewntrzn stron dziejów pimiennictwa, jak si to okazuje

z prac jego O literaturze politycznej sejmu czteroletniego

(1872), O Bogarodzicy (1879), O pocztku publicystyki 7v Pol-

sce (1883), O Autografach Mickiewicza (1892) i wielu ocen

pomieszczanych w^ Roczniku Towarzystwa literackiego< imie-

nia Mickiewicza, wychodzcym we Lwowie (dotd 5 tomów).

Bardzo poytecznie dziaa on jako profesor w seminaryum

literacki em.
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Z pomidzy uczniów jego odznaczyli vSi:

Przedwczenie zmary r. 1895 Zdzisiazv Hordyski na-

dawa ksztat)' artystyczne wszystkiemu, co pisa, lubo wcale

nie zaniedbywa gruntownych ródow^^ch bada — dla stylu.

Dwie s gówne jego rozprawy: jedna o > Towarzystwie Szu-

brawców «, oparta na dokumentach, dotychczas drukiem nie

ogoszonych, druga o > Latach szkolnych K. Brodziskiego <

(1892), równie na materyale rkopimiennym, przez autora

wydobytym, osnuta. Prócz tego Hordyski by jednym z naj-

czynniejszych czonków Towarzystwa imienia Mickiewicza

i w Rocznikach tego mnóstwo pomieci ocen krytycznych

adnie pisanych i zazwyczaj trafnych.

Wilhelm Bnichnalski krytycznemi pracami swemi nad

twórczoci Mickiewicza dowiód rozlegego oczytania i b}--

stroci krytycznej, a rozpraw o budowie zwrotek poezyi pol-

skiej poruszy kwesty prawie nietykan u nas.

Wiktor HaJiii da wane przyczynki do poznania ró-

de, z których czerpali poeci nasi, mianowicie Szymonowicz

i Juliusz Sowacki.

Bronisaw Czarnik zajmuje si zbadaniem literatury

w Galicyi w pierwszej poowie naszego stulecia.

Bronisaw Giibrynoivicz, Mikoaj Mazanowski, Fra7ici-

szek Krezek, Korneli Jidiusz Heck dali si take pracami

krytycznemi pozna.

Krytyc3'zm estetyczny jest gówn cech rozpraw JÓ-

ZEFA Tretiaka. Od poezyj i powieci zwróci si on do

tjtudyów literackich, krelc najprzód dawnym feljetonowym

sposobem sylwetk Franciszka Karpiskiego i krytyki pi-

miennictwa biecego. Z czasem coraz powaniej zacz tra-

ktowa zawód historyka literackiego, jak to wida z jego

szkicu O Adamie Asnyku (1881). Zbyt duo jest pes^^mi-

stycznego nastroju w jego ocenie poezyj Sowackiego. Naj-

lepsz prac, jak dotd ogosi jest: Mickiewicz w Wilnie

i Kownie (1884, tomów 3), gdzie si mieszcz i szczegó}-

yciorysowe i rozbiór pism W5'czerpujcy. Pod wzgldem me-

todologicznym da si jednak tej sumiennej i z talentem do-

konanej pracy niejedno zarzuci. Najnowszemi jego pracami
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s: lady 7i'plyiim Mickiewicza 70 poczyi Puszkina (1889),

o SatyracJi Krasickiego (1893). Wj-bór prac dawniejszych

ogosi r. 1896 w Krakowie p. t. Szkice literackie.

Jan Boloz Antoniewicz, wyksztaciwszy si w Mona-

chium pod kierunkiem Bernaysa, pisze po polsku i po nie-

miecku, a prace jego odznaczaj si bystrenii spostrzeeniami

i miaemi hipotezami; zarzuci im mona pod wzgldem

kompozycyi pewn chaotyczno, pod wzgldem jzyka nie-

poprawno., a pod wzgldem wewntrznym brak czasem sto-

pniowego i spójnego udowodnienia przypuszcze, jak to mia-

nowicie okazuje si z jego rozpraw o » Ostatnim Z. Krasi-

skiego « (1889), o »Modoci « tego poety (189 1).

Hzigó Zathey (f 1896), filolog klasyczny, pracowa

take nad literatur polsk; ogosi midzy innemi rozpraw

o > Panu Tadeuszu < i o » Modoci Bohdana Zaleskiego .

Teofil Ziemba od sprawozda z zakresu pedagogiki

i filozofii przeszed nastpnie do rozpraw yciorysowych, po-

wicajc si mianowicie zobrazowaniu ycia Mickiewicza. Ja-

ko w szeregu artykuów, drukowanych w rónych pismach

warszawskich i galicyjskich od r. 1881, wyczerpn cay bieg

ywota wieszcza. Wyda on take wykad teoretyczny p. n.

» Estetyka poezyi« (1883).

Ks. Ignacy Polkowski {^ iSSS), Artur Woyski {j 1893),

Henryk Stroka, Franciszek Próchnickt, Rudolf Ottnian, ks.

Jan Badeni w tyme kierunku pracowali lub pracuj, zu-

ytkowujc materyay po wikszej czci dotd nieznane.

Metod w badaniu wyrabiaj sobie modzi wychowacy
uniwersytetu lwowskiego, krakowskiego i wrocawskiego pod

wpywem seminaryów historycznych. Z pomidzy t5'cli mod-

szych pracowników najlepiej da si dotychczas pozna obfi-

toci prac, dalekich wprawdzie od doskonaoci pod wzgl-

dem ukadu, stylu i jzyka, ale wiadczcych o sumiennych

studyach i umiejtnem braniu si do dziea HENRYK BlE-

GELEISflN. Od studenckiego jeszcze szkicu o Trembeckim

(1877), do studyum o Panu Tadeuszu (1884), zrobi krok

wielki naprzód jako historyk krytyczny i estetyk. Prace jego

o Tymonie Zaborowskim, o Shrwackim Jako To7viaczyku,
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o Pamitnikach Paska, o Socyologii AUckiewicza, o Atahi
Mickieiicza na obóz klasyków, o Toivarzystivic IksÓ7V, o Zy-

gmuncic Krasiskiin, zarówno jak wspomniane ju studyum

o »Panu Tadeuszu« i wydania krytyczne z licznemi objanie-

niami dzie Mickiewicza i Sowackiego s bardzo cenn}-m

prz5'czynkieni do przedmiotowego odtworzenia naszej prze-

szoci literackiej.

Józef Kallenbach nie odznacza si piknoci stylu, ani

bystr>'m polotem myli, lecz rzecz kad, któr bierze przed

si, bada sumiennie, dochodzi róde, z którj-ch ten lub ów
poeta czerpa barwy do swych obrazów, starannie zbiera szcze-

góy ycia autorów. Bawic jeszcze w uniwersytecie Jagiel-

loskim, zajmowa si pilnie biografi i poezyami Jana Ko-

chanowskiego i napisa o tem par interesujcych rozpraw;

potem zwróci si do Mickiewicza, wyda krytycznie fragmenty

czci I-ej » Dziadów «, zastanawia si nad gienez niektórych

pom3'sów w IV ich czci, a wreszcie rzuci domys o wpy-
wie Goethowskiego Prometeusza na powstanie Improwizacj-i

Konrada (1890), domys, który szczegóowiej opracowa na-

stpnie M. Kawczyski. Kallenbach jest obecnie profesorem

literatur sowiaskich w uniwersytecie fryburskim w Szwaj

-

Qzxy\\ po francusku napisa rozprawk o humanistach polskich

(1892). Teraz drukuje si jego praca o Mickiewiczu.

Stanisa-M Windakicwicz, umys rzutki i pochopny do

przj^puszcze, powica si z pocztku badaniu ycia Jana

Kochanowskiego (O yciu dworskiem, o pobycie za granic.

1886). Nastpnie odbywszy podró naukow do Woch, zaj
si szczegóowo studyami Polaków w Padwie i Bolonii, ogo-

si dokumenty odnoszce si do nich i napisa dzieko p. t.

» Padwa, studyum z dziejów cywilizacyi polskiej « (1891). Mi-

mochodem dotkn liryki Sarbiewskiego i poezyj Stanisawa

Grochowskiego, ale gównie zaj si kwesty zbadania lite-

ratury dramatycznej i przedstawie teatralnych w Polsce.

Poczyni w tej mierze duo odkry rkopimiennych i nakre-

li kilka szkiców, zaznajamiajcych nas z mao znanemi fa-

ktami, dotyczcemi reprezentacyj scenicznych w X\'I i i^)-
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cztkach wieku XVII: » Pierwsze kompanie aktorów w Pol-

sce« (1893), Teatr Wadysawa IV« (t. r.) i in.

Artur Bcnis ogosi ciekawe szczegóy dotyczce na-

szego ksigarstwa w wieku XVI; Tadeusz Sternal (f 1896),

S. Mandybitr, Antoni Mazanmvski, Leszek Marya Dziania,

Wadysaw Bojarski, Konstanty Wojciechowski, Kazimierz

Zintmerniann, Z. Pini, J. Sas, Stanisaw Basiski, Stanie

sarM EstreicJier obrabiaj krytycznie biografie i twórczo pi-

sarzów naszych z rónych epok.

Przechodzc do tych, którzy w Królestwie i cesarstwie

dziaalno sw rozwijaj, na pierwszem miejscu postawi na-

ley W.ODZlMiERZA Spasowicza, który, lubo do starszego

pokolenia si liczy, ale wchaniajc krytycznie prdy spócze-

sne, sta si przedstawicielem dnoci postpowych, a by-

strem i subtelnem poczuciem artystycznem zastpuje w mo-

nografiach literackich szczegóowo bada. W rokvi 186,5,

w dziele, wydanem przez Pypina, p. n. >>Obzor sawianskich

literatur*, pomieci on Dzieje iieraury poskiej, odznacza-

jce si wielu trafnymi pogldami i umiejtnem grupowaniem

objawów literackich: autor wystpuje tu jeden z pierwszych

przeciw ryczatowemu potpianiu literatury stanisawowskiej

przez zbj-t gorliwych zwolenników romantyzmu. Dzieo to

doczekao si dwu wyda w jzyku rosyjskim i trzech w pol-

skim (trzecie wyd. polskie w przekadzie A. G. Bema, Warsz.

1891) i jest, jak dotd, najlepsz history nie tyle literatury

wogóle, ile poezyi naszej. Nastpnie pisywa wiele artykuów

po rosyjsku w »Wiestniku Jewropy«; z pomidzy nich naj-

wicej nas interesujcym jest szeroko roztoczony obraz dzia-

alnoci >Aleksandra Wielopolskiego «, W r. 1876 zaoy
w Warszawie miesicznik »Ateneum « i umieci w nim nad-

zwyczaj j^wo napisane i wybornie obmylane No7ve studyum

o Syrokomli Potem da cenn charakterystyk Pamitników

Marcina Mauszcwicza, a w 1878 z wielk miaoci, a nie-

mniejsz trafnoci, poway si obniy poetyczn saw
Wincentego Pola. Ze studyów swoich nad literatur angiel-

sk ogosi dotychczas ocen Hamleta Szekspirowskiego, p.

n. Tragiczna Jiistorya o królewiczu duskim, x7.q.z7. o Byro-
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nic i niektórych jego poprzednikach (1884), wreszcie Schiller

i Goethe w pamietnem dziesicioleciu ich przyjani (1895).

Zbiorowe W3-daiiie dzie jego w jzyku polskim wyszo w 6

tomach w Petersburgu r. 1S92.

Wpyw wykadów Tyszyskiego w Szkole Gównej trwa

krótko; ale odbi si w pewnej mierze na pracach jego su-

chaczów, którzy, zachceni jego prelekcyami i przykadem,

starali si nastpnie zapeni braki metody studyami samo-

dzielnemi. Do tego grona nale:

Adam Rzewski (zmary w roku 1885), ukoczywszy

sekcy sowiask w Szkole Gównej, zamierza si powici
studyom nad literatur Sowian poudniowych, ale zanim si

do tego zabra, ogasza krótsze i dusze rozprawy o pisa-

rzach polskich (> Roman Zmorski«, »Wespazyan Kochowski«,

»Józef Korzeniowski*). Osiadszy na wsi, zaniedba na pewien

czas prace naukowe. Dopiero gdy si znalaz na bruku paryskim,

nanowo wzi si do roboty, ale chcc by poczytnym, obra

form powieciow, lubo nie czu w sobie prawdziwych ro-

mansopisarskich zdolnoci. » Pierwszy romantyk « (t. j. Knia-

nin) w tej formie skrelony pod pseudonimem Aera zyska

powodzenie, które zachcio autora do dalszego krelenia po-

wieciowych opowiada ju to z ycia poetów i artystów

(> Wieczerza «, »Kochanowski w Paryu«, » Kontrast}^ «), ju to

ze zdarze bliszej lub dalszej przeszoci (>>Pukownik Wilk«,

» Ostatni Krzyowcy «). Niektóre z nich t5-lko bj^y udatne;

bo autorowi brakowao lotnej fantazjd i zdolnoci do analizy

subtelniejszej. Obok tych opowiada pracowa nad wyczerpu-

jcem dzieem o Mickiewiczu; z niego tylko par wyjtków
drukowa (o »Sonetach«, o »Panu Tadeuszu«); a nadto ogo-
si rzecz, o której marzy jeszcze na awie uniwersyteckiej,

t. j. o literaturze dubrownickiej. Osobno wysza serya I .> Opo-

wiada i studyów Aera« w Poznaniu r. 1885. W pracach

historyczno-literackich brakowao mu cisoci krytycznej

i gbszego pogldu na pikno.

Antoni Gustaw Bem, po pracach, o których mówiem
w I czci obecnego Zarysu, napisa kilka szkiców krytycz-

nych, odznaczajcych si miaoci i czciow nowoci po-
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gldów jako to: o » Adamie Pugu «, o » Elizie Orzeszkowej <'

('^73). o » Bohdanie Zaleskim< (1877 i 1878), o » Kresach

dziejowych*, o »Andrzeju Towiaskim« {1878), o »Bolesawie

Chrobrym pod piórem Dytmara i Galla « (1881), o -miel-

szych przebyskach humoru satyrycznego w literaturze staro-

polskiej « (1883), o » Adamie Becikowskim jako krytyku lite-

ratury* (1886), o »Echach mesyanicznych w literaturze pol-

skiej* (1888), o »Dziejach Polski Bobrzyskiego« (i8qi).

Wszystkie te prace, oraz liczne krytyki literatury biecej

mieszcz si w czasopismach: » Opiekun Domowym, » Przegld

Tygodniowy*, » Prawda*, »Kraj«, »Ateneum*. Osobno Bem
ogosi: » Zarys wykadu mowy polskiej* (Warsz. 1883), »Jak

mówi po polsku* (te 1889). Dobry stylista i gruntowny

znawca literatur}^ dawnej i nowszej mógby pracowa syste-

matyczniej i z wikszym spokojem.

Bronislaiv Chlebo7Vski w pierwszej swojej rozprawie

o » Samuelu Twardowskim* (1872), poszed torem zwykym;
zapoznawszy si nastpnie z pogldami H. Taine'a, lubo ich

w zupenoci nie podzieli, ale wiele z nich skorzysta i w dal-

szych swoich pracach coraz samodzielniej szyni si stawa,

zbyt tylko pochopnie hipotezy stawiajc. Studya o -Pamitni-

kach Paska* (1879), o » Pamitnikach husarza polskiego*

(1883), o »Dafnis« Twardowskiego (1882), udowadniay b^'-

stro pogldu i zrczno charakterystyki objawów literac-

kich wieku XVII. W rozprawie o »Irydyonie i Nieboskiej<

(1884), doszukiwa si wpywów yciowych na twórczo
Krasiskiego; w rozbiorze »Grayny* rzuci nowe wiato na

ten utwór przez wykazanie wpywu
>
Jerozolimy wyzwoUnicj .

Udowodni oddziaywanie Aryosta na Kochanowskiego, skre-

li ciepo i barwnie ycie tego (1884), lubo tu najwicej

popuci cugli wyobrani. Wreszcie napisa bardzo interesu-

jc i wan rozpraw metodologiczn: » Zadanie historyi li-

teratury polskiej wobec warunków i czynników jej dziejowego

rozwoju* (1885), zwracajc baczno na oddziaywanie ten^-^to-

ryum, pochodzenia etnicznego i stopnia cywilizacyi. Od r. 1885

obj kierunek pomnikowego wydawnictwa p. t. » Sownik
gieograficzny*, gdzie sam mnóstwo artykuów pomieszcza
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i pomieszcza. Mao si wtedy móg oddawa pracy czysto

literackiej; jako napisa w tym czasie tylko obszerny rozbiór

dziea Tarnowskiego o Kochanowskim (1888), charaktery-

styk Chopina (1891), » Pocztki Warszawy « (1892), »wieo
odnalezione utwory Reja« i » Mikoaj Rej w wietle nowych

wiadectw « (1893).

Walery Gostomski lubuje si przedewszystkiem w syn-

tezie tak dalece, e chocia zna zasady metody rozbiorczej,

niechtnie si jej wskazówkami kierowa daje, niemie dla

swej syntezy wyniki jej albo milczeniem pomija, albo te stara

si znaczenie ich umniejszy, jakby si lka, iby praca roz-

biorcza nie zeszpecia mu piknej budowli artystycznej. Prace

swoje pomieszcza gównie w »Ateneum « i » Bibliotece War-

szawskiej*, od r. 1886, kiedy debiutowa rozpraw swoj
o I-ej czci Fausta; zajmowa si póniej Filaretami, Rejera,

Fredr; najwaniejsz jego prac jest psychologiczno-este-

tyczny rozbiór Pana Tadeusza, wydany p. t. » Arcydzieo po-

ezyi polskiej « (Kraków 1894).

Napoleon Hirszband (Cezary Jellenta) obszerny zakres

studyami sw^emi obejmuje, bo i filozofi i estetyk i krytyk

spoeczn i krytyk literack; lubi uogólnienia i stara si

usilnie o styl wytworny i obrazowy, przez co wpada czsto

w napuszono i sztuczno. Wszdzie zajmuje podniose mo-

ralnie stanowisko, walczc dzielnie i z zapaem w obronie

ideau. Zdaniem jego, kady, kto pragnie mie wewntrzne

poczucie siy, ma do tego drog jedn i prost: »sucha po-

winien regu altruizmu, powicenia, uczynnoci, myle o so-

bie mniej ni o innych «. Prócz wielkiej liczby krytyk i prze-

gldów, pomieszczanych zazwyczaj w »Prawdzie« i »Ateneum«,

Jellenta ogosi drukiem dwa dziea odrbne: »Studya i Szkice

filozoficzne* (Warsz. 1891), oraz » Idea wszechludzki w poe-

zyi europejskiej XIX wieku« (Kraków, 1894). Jest prócz tego

jego tom nowel, czyli jak autor mniej szczliwie nazwa
»wykrawków z ycia« p. t. »W przesileniu* (1894), oraz po-

emat p. t. » Nurty « (1896).

Maryan Zdziechowski rozsnuwa wywody swoje równie

na podstawie uogólnie filozoficznych; proces przetwarzania

ZARYS LIT. POLS. 27
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si poj i pogldów trwa u niego, jak si zdaje, wci je-

szcze; std róne prace jego z odmiennych wychodz stano-

wisk. Wychowany w atmosferze »pozytywno- Bucklowskiej*,

sdzi zrazu, e ideaem krytyki jest poczy Taine'a z Bran-

desem, tj. przeobrazi j w »porównawcz psychologi naro-

dów « i w tym duchu napisa swe dzieo: »Mesyanici i So-

wianofile« (1888); obecnie sdzi, e dno etyczna powinna

by gównym momentem krytyki literackiej, aeby przyczyni

si do ^odrodzenia idealizmu*, który jest »uznaniem Boga

i boskich przeznacze duszy «. W tym duchu napisana zo-

st^a praca: »Byron i jego wiek« (Kraków, 1894).

Ferdynand Hósick, jak dotd, zajmuje si prawie wy-

cznie biograficzn stron poetów naszych, starajc si nie

tylko z materj-aów postronnych, ale z samych dzie twórców

zaczerpn barw do skrelenia zewntrznej i wewntrznej ich

fizyognomii. Zbyt pochopnie dc do syntezy i zbyt lubujc

si w nowellistycznym sposobie obrabiania danych rzeczywi-

stoci, zawielkie daje miejsce w swoich studyach kombina-

cyom dowolnym. Z kad jednak now prac wida wiksze

zgbienie danych faktycznych i wiksz ogldno w przy-

puszczeniach. Zebrane z czasopism rozprawy utworzyy spory

tom p. t. »0 Sowackim, Krasiskim i Mickiewiczu, studya

historyczno-literackie « (Kraków, 1895). Równoczenie wy-

szed p. t. »Samotno « tom » krajobrazów i opowiada* te-

go autora. Najwiesz jego prac jest obszerne, trzytomowe

dzieo biograficzne o »Juliuszu Sowackim* (1897).

Ignacy Chrzanowski, mody pracownik, kryt}'ce anali-

tycznej oddany, bardzo starannie wykaza róda pomysów
w »Józefie Czystym « Szymonowicza, w > Zwierzycu* i »Fa-

cecyach« Reja.

Wreszcie do rzdu badaczy literatury naszej policzy

wypada Rafaela Loewenfclda, który, jakkolwiek si do pol-

skoci nie przyznaje, pracowa dosy dugo nad dawnem pi-

miennictwem polskiem i pisa nawet artykuy po polsku.

Rozprawy jego »o poezyach aciskich Jana Kochanowskiego*

i o »ukaszu Górnickim* pod wzgldem metodycznym i kry-

tycznym nale do najlepszych, jakie u nas si ukazay. Rzecz
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o Górnickim przeoono na jzyk polski (Warsz. 1885). Sam

autor napisa w jzyku polskim o wierszu aciskim Trze-

cieskiego i da ocen pracy Czarnika o Górnickim (w » Ate-

neum « ).

Obok badaczów literatury najstosowniej chyba bdzie

wspomnie o nielicznej u nas grupie badaczów historyi sztuki,

a to z powodu blizkiego tych dziedzin pokrewiestwa.

Wadysawo uszczkiewtcz, profesor Szko}^ sztuk piknych

w Krakowie, moe by uwaany za twórc naukowego kierunku

w tego rodzaju poszukiwaniach. Zarówno przez wydanie za-

bytków dawnego budownictwa, jak przez specyalne rozprawy

o pomnikach rzeb}^ i malarstwa, przyczyni si on do ustalenia

cisego sposobu traktowania przedmiotu, któr>mi si dawniej

po d3detancku zajmowano.

Maryan Sokoowski wspólnie z uszczkiewiczem zbada

i opisa ^ Ruiny na ostrowie jeziora Lednicy«, czem przyczy-

ni si do rozjanienia pierwocin naszej cywilizacyi, a roz-

praw o Janie Sues von Kulmbach, którego obrazy znajduj

si w Krakowie, dowiód wielkiej bystroci krytycznej. » Spra-

wozdania komisyi do badania historyi sztuki w Polsce «,

w których si mieci ta znakomita rozprawa, daj w innych

swych tomach cenny materya do zobrazowania dziejów sztuki

w kraju naszj^m.

I liczne prace F. K. Martynowskicgo (1848 f 1896) do

tej nale dziedziny.

Z powodu retrospektywnej wystawy malarstwa polskiego

we Lwowie r. 1894 napisa Jerzy Mycielski obszern mono-

grafi dziejom malarstwa naszego powicon (1896).

Dziejami muzyki u nas zajmowa si Maurycy Kara-

scwski {\'^2
2, t 1892), który prócz » Rysu historycznego opery

polskiej«, wydanego roku 1859, napisa »ycie Mozarta«

(1868) i »Fryderyka Chopina« (1882). W tyme kierunku pra-

cuje w Warszawie Aleksander PoUski, który wiele zabytków

dawnej muzyki polskiej wydoby na jaw.

Dla historyi pimiennictwa toruje drogi kr>'tyka spó-

czesnych objawów w zakresie literatury i sztuki, majc przy-

tem i samoistne zadanie publicystyczne kontrolowania obja-

27*



— 4-20 —

wów myli i uczucia narodu. Krytyka efemeryczna, zdajca

spraw z codziennych wrae, czy to w teatrze, czy na wy-

stawie, czy przy czytaniu broszurki, nabytych, bujnie si

u nas krzewi; ale krytyka powana, usiujca zestrzeli w je-

dno ognisko, a nie rozproszy ducha, — krytyka naukowa

rozwija si bardzo sabo. Jej reprezentantów jest niewielu,

a pomidzy nimi bezwtpienia spokojem, wytrawnoci my.li

i piknoci stylu, pierwsze miejsce zajmuje Kazimierz Ku-

szewski, tómacz arcydzie tragiki greckiej oraz licznych dra-

matów i komedyj francuskich i niemieckich, autor kilkunastu

rozpraw z dziedziny artyzmu, literatury i nauki, rozproszo-

nych po czasopismach, a spóczesnym objawem literackim lub

naukowym wywoanych. Naley on do tej sfery krytyków,

która sowa swoje way, która lekkomylnie dla dowcipnego

frazesu nie powica rzeczy. Z pomidzy rozpraw jego zasu-

guj na uwag: » Epopeja grecka i jej rónica od epopei

skandynavvo-gierniaskiej<' (1866), » Ustp z dziejów filozofii

scholastycznej « (1867), » Pozytywizm, jego metoda i nastp-

stwa« (1869), »0 listach Cycerona« (1876), »Spinoza« (1877),

»Voltaire« (1880), »Kamoens« (1881), »Dzieje literatury gre-

ckiej« (1882), »Etyka rozwojowa* (1885), »Nowe studyum

estetyczne« (1892), > Poeta barokowy « (1894).

Józef Kenig, wytrawny publicysta i rozwany krytyk

dramatyczny, napisa mnóstwo artykuów dawniej w >> Gazecie

Warszawskiej*, potem w rónych czasopismach, okazujc wsz-
dzie wielkie oczytanie, bystro sdu, umiejtno ujmowania

szczegóów w trafne uogólnienia, styl jasny i potoczysty.

Osobno ogosi tylko ma ksieczk p. t. » Wojna japosko-

chiska i dwa odczyty* (Warsz. 1896).

Mieczysaw Pawlikoivski od roku ju 1856 rozwija

rónorodn, a znamieniem postpowem nacechowan dziaal-

no, ju to jako belletrysta (»Testament Napoleona*, »W gru-

dniowe dni«, > Drugi tom«), ju to jako publicysta (Plotki

i prawdy*, >Ultramontanie i moderanci*, » Literatura jezuicka

w Krakowie*), ju to wreszcie jako krytyk literacki i arty-

styczny w rónorodnych od lat 30 wydawnictwach. Drobn
czstk tej ostatniej dziaalnoci zebra autor osobno i wyda
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p. n. »Z wystawy Tow. przyjació sztuk piknych w Krako-

wie« (1884), poruszajc tu z okolicznoci tego lub owego

obrazu zasadnicze kwestj-e estetyki.

Kazimierz Bartoszewicz, wspominany wielokrotnie pu-

blicysta i humorysta, jest take dobrym kr3't5'kiem literackim,

oceniajcym trzewo zarówno wytwory belletrystj^ki jak i po-

lityki. Prowadzi obecnie » Przegld literacki « w Krakowie.

Ludrmk Z. DeMcki, publicysta klerykalny, któr>' rozpo-

czwszy od broszury » Polska w chwili pogromu « (1865) by
autorem rónorodnych broszur, artykuów, wspomnie po-

miertnych (o Helciu, Polu, i t. p.), w nowszych czasach za-

bra si do studyów powaniejszych i korzystajc z archiwum

Czartor>^skich, niejeden cenny szczegó cywilizacyjn)^ na jaw

wydob5'wa. Pisuje gównie do »Przegldu polskiego*, »Czasu«,

» Przegldu Powszechnego «, -> Gazety lwowskiej «. Zebrane

w jedno artykuy, tworzce pewn cao, wyda w 4 tomach

p. t. :>Puawy « (1887—88) oraz w 2 -tomowym zbiorku p. t.

»Z teki dziennikarskiej « (1894 i i8g6).

Józef Tokarzewicz (pseudonimy: Hodi, Bazjdi Niebiast,

Jan Stekint, Jan Kalisewicz, Rusticus, Prawdzie Rajcz}^ i in.),

wspominany niejednokrotnie w pierwszej czci tego Zarysu, jest

umysem bystrym i subtelnym, czujcym si w dziedzinie ab-

strakcyi jak u siebie, a jednak nie traccym z uwagi i sto-

sunków realnych, ogarniajcym wszj^stkie niemal sfery po-

znania i dziaalnoci ludzkiej. Majc do rozporzdzenia styl

gitki i wykwintny, dug wyrobiony wpraw, lubo wpada-

jcy niekiedy w zawio, dotA-ka w swoich pogadankach,

feljetonach, krytykach, sprawozdaniach i rozprawach przed-

miotów bardzo rónorodnych i mia sposobno wypowiedze-

nia wielu zda miaych, lub paradoksaln3^ch. Opinie swoje

modyfikowa nieraz, bo naley do ludzi nadzwyczajnie wra-

liwych. Prócz mnóstwa artykuów pomieszczonych w » Ko-
sach «, » Kraju «, » Przegldzie Tygodniowym «, » Prawdzie*

» Ateneum*, » Gazecie Warszawskiej «, napisa te obszerniej-

sze prace, z których wjmiieniam: »Dwie syntezj- filozoficzne*

(w > Kwartalniku Kosów « 1877) i » Zarys filozofii rodzimej*

(w » Bibliotece Warsz.« 1883). Próbowa te si swoich w belle-
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trystyce, ale mniej pomylnie, gdy wyobrani jego brak pla-

styki. Tytuy jego powieci s: »Pan lep)' Pawe<, ^Pan

Guchy Gawe < (1S91).

I Iliadysaw Bogusawski jest pod wzgldem stylu naj-

wietniejszym bodaj przedstawicielem krytyki teatralnej. Za-

patrzony we wzór)- francuskie, przyswoi z nich sobie lekko,

dowcip, barwno i umiejtno konsekwentnego, a jednak

zupenie swobodnego rozsnuwania wtku raz powzitej my-

li. Prócz feljetonów, zamieszczanych dawniej w »Kuryerze

Warszawskim «, obecnie w » Gazecie polskiej «, ogosi studyum

p. t. »Siy i rodki naszej sceny « (1879), oraz skreli dzia-

alno Wojciecha Bogusawskiego (1877). Do krytyk lite-

rackich zastosowa t sarn metod, co i do krytyki teatralnej

;

niektóre z nich np. rozbiór powieci Sienkiewicza »Bez do-

gmatu «, stylowo biorc, arcydzieami nazwa mona. Od r.

1890 je.st kierownikiem ^ Biblioteki Warszawskiej*.

Stanisaw Krzemiski od pocztku swego publicystycz-

nego zawodu okoo r. 1868 odznacza si zawsze sumienno-

ci i szczeroci zdania, a ksztacc si ustawicznie, przecho-

dzi od okolicznociowych krytyk do coraz gruntowniejszych

bada. Literatura, teatr, polityka daj mu sposobno do wy-

powiadania sdu, zawsze umotywowanego. Nie wyliczajc tu

krytyk pomieszczanych w » Bibliotece Warszawskiej < , >Ko-

sacht, »Bluszczu« i innych pismach, wspomn jedynie o dwu

wikszych pracach: jednej z literatury ojczystej (>0 przeka-

dach psaterza na jzyk polski «), drugiej z literatury fran-

cuskiej (»Dwaj myliciele XVIII wieku« Wolter i Rousseau).

Niektóre swe artykuy zebra w tomie p. n. » Zarysy literac-

kie* (1895). Pracuje nad dzieem o Konarskim.

Józef Kotarbiski, zwolennik teoryj estetycznych Taine'a,

niepospolity znawca sztuki teatralnej gruntowny i bezstronny

sprawozdawca, swoje krytyki i sylwetki pomieszcza dawniej

wycznie prawie w > Przegldzie tygodniowym«, a potem

w » Gazecie Warszaw.skiej«, w »Kuryerze codziennym*, » No-

winach «, »Prawdzie<, » Kosach, >>Echu Muzycznem i teatral-

nem«, «Kraju«; z wikszych jego prac zasuguj na wzmiank:

»Estetyczne i spoeczne znaczenie teatru« (w »Niwie< 1873);
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»Adam Asnyk« (w »Tygodiiiku powszechnym^ 1883), »Król

Lear« (w »Ateneum« 1880), » Beniowski Sowackiego i Don

Juan Byrona« (tame 1889), » Przyszo poez3d< (r. 1894

w »Bibl. Warsz.«), »Nowe studya nad Hamletem « (» Ateneum «

1897). Przygotowa do druku ksik o Mioci.

Anioni Sygietyski zarówno w krytyce malarstwa jak

i w krytyce literatury, w czasach zas najnowszych muzyki

take, odznacz}^ si przedewszystkiem jako wróg rutyny i wsze-

lakiej starzyzny, ale w wymaganiach swoich posuwa si nie-

kiedy do kracowoci. Najlepsze jego dotychczasowe prace

s o »spóczesnej powieci we Francyi« (»Ateneum« 1882)

i rzecz o »twórczoci braci Gierymskich« (1885). Napisa te
powieci w kierunku naturalistycznym p. n. »Na skaach

Calvados« (1S84), »Wysadzony z sioda« (1891) i kilka no-

wel. Jest wytwornym, jdrnym i dosadnym stylist. Przeo-

y dziea Taine'a: » Podró do Woch« (1885), » Filozofia

sztuki « (1896).

Z pomidz}^ innych krytyków literackich i artystycznych

wyróniaj si znajomoci przedmiotu i wdzicznem opraco-

waniem: Wincdity Korotyski (f 1891), znawca dawnej

i now\szej literatur}^ polskiej, dobry stylista, cz3^stym jzykiem

piszcy, Dyo7iizy Hcnkicl, który swe piknie pisane oceny

najprzód w »Tygodniku illustrowanym« a potem w » Ga-

zecie Polskiej « pomieszcza i pomieszcza — a dalej Bronisaw
Zawadzki, Wojciech Gerson, S. Witkiewicz (» Sztuka i kry-

tyka u nas«), Karol Mat2isze%vski, Wadysaw Górski, Jan
Kleczyski (f 1895), Bolesaw Wilczyski (autor midzy in-

nemi: >>Historyi muzyki « 1894), Adam No7vicki, Antoni Po-

tocki, Wadysaw Prokesch, Bolesazv Chrzanowski (r 1895),

Jan Popawski, Adam Dobrowolski, W. Bukowiski, S. Po-

powski.

W Poznaniu krytyk literack uprawiali lub uprawiaj

Wadysaw Motty (f 1895), Kazimierz Puffke, Wadysaw
Rabski, Aleksander Czechozuski^), Liidzink MizersJu. cile

') Napisa na stopie doktora filoz. stud\-um »0 Wojnie Domo-
wej* Samuela Twardowskiego.
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naukowemi pracami nad history literatury zajmuj si: Bo-

lesaw Krzepki, Jan Rzepecki.

Jak history powszechna, tak i literatura powszechna

zaledwie zaczyna by u nas przedmiotem samodzielnych stu-

dyów. Po mierci F. H. Lewesama (1879), którego » Histo-

ry literatury powszechnej « (1863— 66), zwaszcza w dwu to-

mach ostatnich, jest bardzo lich kompilacy, wszechwaedztwo

literackie zniko, a jego miejsce zajy studya specyalne po-

jedynczych literatur.

Mielimy lub mamy jeszcze powanych znawców Wscho-

du, którzy jednak rzadko jzykiem ojczystym do ogóu prze-

mawiaj lub przemawiali, zwykle pisujc po francusku, jak

mianowicie badacze perszczyzny: Aleksander Chodko (zmary

1 89 i), w. Kazi))nrski, Wadysaw Chodzkiewicz. Mamy te
wytwornego znawc sztuki i krytyka, Juliana Klaczk, który

prócz politycznych, pisuje pikne studya literackie i artysty-

czne po francusku (» Wieczory florenckie «, » Ronie et la Re-

naissance*).

Ignacy Radliski studyuje jzyki i literatury semickie

(»Król Assur-bani-pal«, »Napis Króla Meszy«, »Dydaktyczna

literatura hebrajska*, »Jzyk assyryjski w rodzinie jzyków
semickich*, » Pocztki chrzecijastwa*); Teofil Krasnosiel-

ski— literatur indyjsk (»Próby literatury indyjskiej* 1866);

Edward Zdzisa7v Grabowski — literatury romaskie (»Z li-

teratury spóczesnej we Woszech*, »Luiz Camoens«), Julian

Adolf S7viccicki — literatury: arabsk, hiszpask, angielsk

i szwedzk (» Poeci arabscy przed Mahometem «, » Najznako-

mitsi komedyopisarze hiszpascy*, » Alfred Tennyson*, » Gu-

staw Geijer i Izajasz Tegner*. Spólnemi siami pisz oni od

r. 1880 > Dzieje literatury powszechnej*, których znaczna ju
cz (do koca roku 1897 arkuszy 260, zawierajcych, oprócz

wstpu, literatur chisk, arabsk, persk, japosk przez

wicickiego, indyjsk przez Krasnosielskiego, egipsk, babi-

losko-asyryjsk, hebrajsk i pocztki literatury chrzecijan-
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skiej przez Radliskiego, germasko-romask w wiekach

rednich przez E. Grabowskiego, wosk XVI i XVII, fran-

cusk XVIII przez E. Porhowicza, hiszpask, portugalsk

i francusk XVI i XVII przez wicickiego, niemieck XVI
i XVII w. przez A. Zippera, angielsk XVI—XVIII przez

F. Jezierskiego sowiask przez Bronisawa Grabowskiego),

ozdobiona ilustracyami, ukazaa si w » Bibliotece najcelniej-

szych utworów literatury europejskiej*.

Igyiacy Mauszezvski zajmuje si literatur powszechn
wogóle, nie wyczajc polskiej. Jego krytyki odznaczaj si

jasnoci, trafnoci pogldu i wdzikiem wyraenia. Osobno

ogosi studyum porównawcze: »Dyabe w poezyi« (1893).

Lttd7vik Szepielewicz bada przewanie literatur re-

dniowieczn, lubo i nowszej uwag sw powica. Pisze prze-

wanie po rosyjsku.

Pimiennictwa nowoytne europejskie zyskay w naszych

czasach mniej lub wicej naukowo uzdolnionych znawców.

I tak: pracuj nad literatur niemieck: Albert Zipper (»o

Grillparzerze«), Edward Schnobrich (» Schiller w Polsce«),

Ignacy Suesser (o Sudermanie i innych); — nad literatur

angielsk: Feliks Jezierski, E. N. Trepka, Edmund Na-
ganowski nad francusk: Jan Amborski, Wacaw Gaszowt,

Stanisaw Rzewuski, Edward Przewóski (f 1895), Edzvard

Porbowicz, Antoni Potocki, Seweryna Duchiska, Jadwiga

Krausharowa, IV. Wojnarowska, W. Zabielówna; nad

szwedzk i norwesk: JVawrzyniec Engestrofn/ nad w^-

giersk: B. Jaroszewska; nad czesk: Bronisazo Grabow-

ski, Jan Nito7vski, Wiktor Czajewski; nad rosyjsk: A. H.

Kirkor (f 1888), Henryk Gliski, Marya?i Zdziechowski;

nad literatur Sowian poudniowych wogóle Leon Wasilewski.

Najogólniejsze pytania, dotyczce zada i metody histo-

ryi literatury, poruszy w tych czasach MAKSYMILIAN Ka-

WCZYSKI w » Przewodniku naukowym i literackim* z r. 1883

i 1884. Jest on przeciwnikiem metody H. Taine'a, na miejsce

której stawia wasn, polegajc gównie na ledzeniu od-

dziaywania jednych autorów na drugich, jednych dzie na

drugie. Zdaje mi si, e autor w zapale polemiczn5'-m nie
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zwróci dostatecznej uwagi na to, i jego wymagania mieszcz

si cakowicie w metodzie Taine'a, stanowic w niej jeden

z momentów. Istotnie, oddziaywanie autorów i dzie poprze-

dnich na dalsze to jeden z czynników »ciwili dziejowej*,

w której si zbiegaj wpywy wszelkiego rodzaju: i rasy

i otoczenia we wszystkich ich rozgazieniach. Metod swoj
zastosowa Kawczyski w kilku pracach pisanych po nie-

miecku, po francusku i po polsku. Najwaniejsze z nich s:

»Studien zur Litteraturgeschichte des XVIII Jahrhunderts:

Moralische Zeitschriften< (Lwów, 1880), »Poróvvnawcze ba-

dania nad rytmem i rytmami < (w Pamitnikach krak. Aka-

demii Umiejtnoci), »Essai comparatif sur Torigine et Thi-

stoire des rythmes« (Pary, 1889). Zasadniczem twierdzeniem

autora w zakresie rytmiki jest to, e wszelkie formy wierszowe

powstay, nie instynktownie w masach ludu, lecz wskutek na-

mysu jakiej twórczej indywidualnoci, e nie ma zatem ja-

kich wspólnych aryjskich form wierszowych i e tak zwana

ludowa poezya zawdzicza swój pocztek naladowaniu form

poezyi kunsztownej. Staroytni Grecy byli jedynymi wyna-

lazcami prawdziwego rytmu w poezyi; od nich to za pore-

dnictwem Rz3'mian przeszed on do wszystkich dzisiejszych

narodów europejskich. Twierdzenia te zbyt s sprzeczne

z przyjtemi powszechnie, aebj' mogy pozyska natychmia-

stowe uznanie uczonych; ale zmusiy ich one do zmodyfiko-

wania dawniejsz3'ch pogldów i wyrobiy Kawczyskiemu
imi samodzielnego badacza. Do literatury polskiej zastosowa

Kawczyski swoj teory w pracy, majcej za cel wykazanie

wpywu romantyzmu francuskiego na Ill- cz Dziadów

(Kraków, 1893).



IV.

Ogólny rzut oka na stan nauk u nas. — Filozofia: Henryk Struve, Ste-

fan Pawlicki, Maryan Morawski, Julian Ochorowicz, Franciszek Kru-

piski, F. Bogacki, Henryk Goldberg, Wadysaw Kozowski, J. W.

Dawid, Ludwik Przysiecki; Maur}'cy Straszewski, Seweryn Smolikow-

ski, Molicki, Al. Raciborski, Al. Skórski, Wincenty Lutosawski, A.

Mahrburg, Kaliszewski. — Nauki ekonomiczne i statystyka: Józef Su-

piski, Leon Biliski, Witold Zaski. — Nauki polityczno-prawne. —
Socyologia. — Filologia klasyczna i polska. — Mitologia. — Pedago-

gika. — Literatura dla dzieci i dla ludu. — Matematyka. — Nauki

przyrodnicze. — Historya naturalna. — Fizyka i chemia. — Populary-

zatorowie. — Medycyna. — Akademia Umiejtnoci i Towarzystwa na-

ukowe. — Jubileusze i zjazdy. — Zakoczenie.

Rozwój innych nauk jest u nas bardzo utrudniony;

mierzy jego rezultatów skal europejsk niepodobna: bd-
co-bd jednak istnieje on i w mniejszym lub wikszym sto-

pniu daje wyrane znaki ycia. Po kilkoletnim filozoficzno-

spoeczno-przyrodniczym ruchu nastpio chwilowe omdlenie:

wj^dawnictwa naukowe zostay zawieszone; wyjtek stanowiy

podjte przez Gliicksberga, a kierowane przez Stanisawa

Krzemiskiego, cho z trudnoci, dobiego do zamierzonego

kresu (zawiera 8 dzie w 12 tomach); jak nie mniej wyda-

wnictwo dzie Herberta Spencera w przekadzie J. Potockiego

(w 5 tomach). Umysy ogóu odwróciy si zarówno od filo-

zofii, jak i od ekonomiki; nauki tylko przyrodnicze i socyo-

logia stalszych licz zwolenników; niektóre gazie wiedzy

maj u nas uprawiaczów nader nielicznych; ksiki cile
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naukowe uka/.uj si rzadko. Zamiast nauk specyalnych, po-

paca wiedza encyklopedyczna, — to te wydawnictwa tego

rodzaju znacznie w tych czasach wzrosy i pomnoyy si.

Oprócz wielkiej Encyklopedyi powszechnej, wydawanej od

r. 1859 do 1863, ukazay si niniejsze: Encyklopedya ogólna

ii}iedzy ludzkiej nakadem Ungra, Encyklopedya powszechna

nniiejsza Orgelbranda, Encyklopedya podrczna (przerobiona

z Lexiconu Meyera) nakadem A. Wilickiego, Obecnie, od

r, 1889, \vychodzi zeszytami Wielka encyklopedya illiistro-

wana, podjta na rozleg skal przez Saturnina vSikorskiego,

a zostajca pod kierunkiem naukowym komitetu redakcyjnego,

zoonego ze spec3'alistów. Nadto, powstay i encyklopedye spe-

cyalne: Encyklopedya rolnichim, Encyklopedya wychowawcza,

Encyklopedya kocielna, Encyklopedya handlowa i Encyklo-

pedya techniczna.

Filozofia, po przejciu owej gorczki umysowej, któr

w czci pierwszej staraem si przedstawi, podzielia los in-

n3-ch nauk; wiern jej zostaa nadzwyczaj szczupa garstka

umysów, z upywem lat nie zwikszajca si znacznie. Wy-
róni w niej mona obecnie czter)- gówne kierunki: idealno-

realny, spirytiialistyczno-teologiczny, realny czyli pozytyw7iy

i eklektyczny.

W pierwszym kierunku pracuje wytrwale znany nam

ju profesor uniwersytetu warszawskiego, dr, Henryk Struve,

który jednak od roku 1874, kiedy wyda jedne z najlepszych

swych rozpraw: » Cechy charakterystyczne filozofii i jej zna-

czenie w porównaniu z innemi naukami* (w jzyku rosyj-

skim, przekad polski Stanisawa Tomaszewskiego), tudzie

par piknych prac w jzyku niemieckim, przez czas znaczny

oddawa si czasopimiennictwu, pisujc bardzo obszerne, cz-

sto trafne, ale rozwleke recenzye teatralne i artystyczne.

Z prac jego, oprócz zaznaczonej ju » Syntezy dwóch wia-

tów*, zasuguj na pochlebn wzmiank: » Libelt i Kremer«,

» yciorys Kremera«, »J, I. Kraszewski w stosunku do filo-

zoficznych de swego czasu «, »0 niemiertelnoci duszy*,

»Estetyka barw'< (1886), »Sztuka i pikno'. Najwaniejszem

atoli jego dzieem jest »Wstp do filozofii czyli Rozbiór kry-
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tyczny zasadniczych poj o filozofii <^ (1896). Gruntowno
i sumienno badania, bezstronno w ocenie opinij przeci-

wnych, trzewo i spokój uczonego, co zy si z zagadnie-

niami, jakie roztrzsa i dla którego niema niespodzianek, coby

go z równowagi ducha wytrci mogy, wykad jasny: oto

zalety ksiki, mogcej odda wielkie usugi kademu, kto

si chce zoryentowa naleycie wród chaosu doktryn. Wy-
czerpanie filozoficznej literatury polskiej, o ile si ona do

obranego tematu odnosia, przyczynia si do podniesienia

wartoci dziea. Zostao te ono rozkupionem rycho, tak, e
nowe, dopenione, gotuje si wydanie.

W lady prof. Struvego poda jego ucze Franciszek

Gsiorozvskt, który da si pozna paru rozprawami.

W kierunku teologicznym, gównym, przez pewien czas,

szermierzem by Stefan Paudicki, który po krótkotrwaej pro-

pagandzie darwinizmu i pozytywizmu zostawszy docentem

filozofii w Szkole Gównej, pisa rozprawy filozoficzno-histo-

ryczne jak »Abelard i Heloiza «, »Szkoa Eleatów«, » Wy-
prawa filozofów«, lub humorystyczne, jak » Obrona Ksan-

typy«; nastpnie, zostawszy ksidzem, gorliwie wystpowa
przeciwko materyalizmowi, darwinizmowi i wogóle wtedy pa-

nujcym prdom w nauce. Przez lat kilka od r. 1875 pisy-

wa maoznaczce krytyki i korespondencye do » Przegldu

Polskiego « i » Lwowskiego «. Nastpnie wyda obszern, natu-

ralnie z punktu widzenia cile katolickiego, rozpraw o » Po-

cztkach chrystyanizmu« i powróci, ale tym razem w sposób

powaniejszy, do >studyów nad poytywizmem< (A. Comte,

Littre, Zofia Germain, John Stuart Mili). Najwaniejsz jego

prac jest >Historya filozofii greckiej «, której dotychczas wy-

szed tom jeden (1890). Piknie i zajmujco, chocia wielce

niepoprawnym jzykiem, opowiedzia on dzieje myli filozo-

ficznej u Greków na tle dziejowem, a do Platona.

Drugim zapanikiem, który, zwalczajc filozofi niemie-

ck panteistyczn, wskazuje scholastyk, jako desk zbawie-

nia, jest jezuita Alaryan Moraiuskt, w dziele p. n. » Filozofia

i jej zadanie« (Lwów 1877, drugie wyd. 1882), którego arli-

wo religijn hamowa musia taki katolicki filozof, jakim
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by Aleksander Tyszyski (w ocenie dziea Morawskiego, po-

mieszczonej w »Bibliotece Warszawskiej*). Inne prace Mo-
rawskiego s: »Celowo w naturze«, »Wieczory nad Lema-

nem« (1896).

Zwolennikami tego samego kierunku s take: Ignacy

Skrochowski i ks. Antoni Langer. Pierwszy by z pocztku
publicyst, znanym gównie z dwu artykuów: »Studya do

historyi nowego cesarstwa niemieckiego* (1873) i »Wycieczka

do obozu Don Karlosa«. W r. 1880 wyda pretensyonalne

wielce dzieko: »0 wiedzy ludzkiej «, w którem usiowa na-

bytki nowszej dowiadczalnej psychologii wyzyska na cze
i chwa scholastj-ki. Jezuita Antoni Langer pisywa sporo

artykuów do » Przegldu Powszechnego*.

Kierunku realnego cz)^ pozytywnego najgówniejszym

przedstawicielem hy\/zilian Ochoroimcz, któr>^, oprócz wzmian-

kowanych poprzednio rozpraw, ogosi od r. 1874 do 1885:

>0 zasadniczych sprzecznociach, na którj-ch si wspiera na-

sza wiedza o wszechwiecie*. »Z dziennika psychologa*,

>0 twórczoci poetyckiej «, »0 zjawiskach zdwojenia wiado-
moci*, »Ból pod wzgldem fizycznym i moralnym«, »Sia

jako ruch«, » Bezwiedne tradycye«, »Echa z epoki kamien-

nej*, » Choroby woli«. Przedmiotowi swemu oddaje si z za-

miowaniem, chce i umie robi spostrzeenia i dowiadczenia

psychologiczne, pomysowo ma wielk; zdaje si jednak, e
niedostatecznie przetrawia materya dowiadczalny i zbyt po-

chopnie uogólnia swe wnioski, przez co tworzy duo teoryj

i teoryjek. Od pocztku swojej dziaalnoci zwraca on piln

uwag na objawy tak zw. magnetyzmu zwierzcego, robic

liczne dowiadczenia. W zwizku z temi jego badaniami zostaj

studya nad hipnotyzmem i suggesty, o czem ogosi ksik
w jzyku francuskim, a wreszcie nad medyumizmem (»Nowy
dzia zjawisk«). Napisa take >Fizyologi wycigów* (1897).

Do pewnego stopnia, zwolennikami kierunku realnego

'Ad^: Franciszek Krupiski, Feliks Bogacki, Henryk Goldberg,

Wadysaw Kozowski, J. W. Dawid i Lud7vik Przysiccki.

Franciszek Krupiski przeszed ju w krótkim czasie

kilka faz rozwoju; z heglisty (» Przyszo filozofii 1864), sta
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si pozytywist (»Szkoa pozytywna* i868), potem eklekty-

kiem (» Wczasy warszawskie* 1872); nastpnie wielbicielem

szkoy szkockiej (» Metafizyka i nauka«, przedmowy do tó-

maczonych przez siebie dzie Bain'a) i przedmiotowym spra-

wozdawc z ruchu myli uogólniajcej (» Obraz filozofii

wspóczesnej « 1882, oraz bardzo wiele ocen i sprawozda,

pomieszczanych zwykle w »Ateneum<<.). Umys to trzewy,

ale zbyt lekceway znaczenie fantazyi (» Romantyzm i jego

skutki « 1876).

Feliks Bogacki, oprócz bardzo wielu prac sprawozdaw-

czych i krytycznych (w »Przegl. tygodn.«, »Niwie«) wyda
rozpraw o »Mnemonice« (1874), o »Tajemnicach ycia du-

szy« (188 i), »0 istocie zjawisk psychicznych* (1883). W tej

ostatniej pracy Bogacki odwróci si od dawniej wyznawa-

nych pogldów, potpi materyalizm i pozytywizm, utrzymu-

jc, e zjawdska psychiczne nie tylko nie daj si sprowadzi

do zjawisk fizyologicznych, lecz nadto, e sama metoda dzi-

siejsza w badaniu zjawisk psychicznych jest niewaciwa,

gdy zjawiska te s cakiem i bezwarunkowo róne od wszel-

kich innych.

Henryk Goldberg, umys jasny i krytyczny, wielbiciel

Alberta Langego, znanego autora »Historyi materyalizmu*,

rozpocz swój zawód literacki od rozprawy historycznej, na-

pisa nastpnie streszczenie i krytyk filozofii niewiadomoci

Edwarda Hartmanna (» Filozofia zasady bezwiednej* 1873),

artyku »0 psychologicznem ródle moralnoci* (w » Niwie*

1874), »Filozofia i wiedza* (w Ateneum 1877), gdzie, idc
torem Langego, zaliczy dotychczasow filozofi do wytwo-

rów fantazyi tylko; wreszcie podaje kiedy-niekiedy recenzye

dzie treci filozoficznej w czasopimie »Ateneum«.

Wadysaw Kozowski dotd zapisa si w dziejach li-

teratury kilku rozbiorami, ale praca jego o » Herbercie Spen-

cerze* (pomieszczona w »Ateneum* 1878— 1883) wykazaa
wielk znajomo dzisiejszego stanu filozofii i trzewy, kry-

tyczny pogld na zadanie królowej nauk w czasach naszych.

W r. 1889 wyda »Logik elementarn*.

Inny jest Wtadysaiv M. Kozowski, wielce ruchliwy
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publicysta, filozof i przyrodnik, mieszkajcy w Warszawie,

który ze stanowiska etycznego i uczuciowego wystpuje prze-

ciwko pozytywizmowi i popularyzowaniu darwinizmu.

Jan W. Daimd skania si mocno ku materyalizmowi

;

opracowa kilka interesujcych kwestyj (o snach, o poddawa-

niu uczu, o mioci) i by najskrztniejszym sprawozdawc

z objawów ruchu filozoficznego w literaturze naszej. Rozpro-

szone dawniej artykuy zebra w ksice p. t. » Szkice psy-

chologiczne« (Warszawa 1890). Prócz tego wyda obszern

»Nauk o rzeczach* (1892), w której mianowicie cz histo-

ryczno-krytyczna jest bardzo cenna; cz teoretyczna mniej

natomiast zadawala. Jest Dawid od lat kilku redaktorem

» Przegldu Pedagogicznego «, wychodzcego w Warszawie,

i umiejtnie z zadania swego si wywizuje.

Ltidwik Przysiccki da si dotychczas pozna tylko jako

zdolny sprawozdawca.

Stanowisko eklektyczne zajmuj:

Maurycy Straszewski, profesor zwyczajny uniwersytetu

jagielloskiego, autor kilku rozprawek i pracowicie, sumien-

nie, ale bez talentu pisarskiego uoonej monografii o »Janie

niadeckim« (Kraków 1875), tudzie »Uwag nad filozofi

Stuarta Milla«, nad » Filozofi Spinozy i dzisiejszym pante-

izmem*, nad » Powstaniem i rozwojem pessymizmu w In-

dyach« 1884, wreszcie »Historyi filozofii*, której tom I-szy

ukoczony zosta w druku r. 1894.

Seweryn Stnolikowski 7.^2^ si ocen » Drugiej fazy roz-

woju umysowego Augusta Comte'a«, » Najnowszych objawów

filozofii pessymistycznej w Niemczech* i » Rozbiorem zasad-

niczych podstaw filozofii Schopenhauera*.

A. Z. Molicki filozofi przezwa agfnonlogi najprzód,

a potem agmaologi (>Wykad tagmonlogii albo tagmato-

logii«); pisa take o Kremerze i Libelcie (1875).

Aleksander Skórski, który w r. 1873 debiutowa krótk

rozprawk: » Filozofia Jana niadeckiego «, napisan dla osi-

gnicia stopnia doktora filozofii w uniwersytecie lwowskim,

po dugim okresie milczenia, powróci w roku 1890 do tego

tematu i napisa, cikim, co prawda, stylem, ale gruntown
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monografi p. t. »Jan niadecki wobec wspóczesnej metafi-

zyki niemieckiej i dzisiejszych de filozoficznych «. Dalsz

jego prac jest: » Filozofia jako nauka akademicka« (Lwów,

1893), gdzie autor midzy innemi staje w obronie metafizyki,

dajc , aby si ona posugiwaa zasadami , opartemi na

dowiadczeniu i obserwacyi, a odrzucajc materyalizm i mo-

nizm, staje po stronie teizmu i celowoci.

Aleksander Raciborski rozpocz dziaalno swoj filo-

zoficzn od obszernego, zbyt rozwlekego rozbioru » Etyki

Spinozy « (1882), ogosi nastpnie dwutomow prac krj-ty-

czn p. t. » Podstawy teoryi poznania w Systemie logiki de-

dukcyjnej J. S. Milla« (Lwów, 1886), da sprawozdanie p. n.

»Hypnotyzm w paryskim szpitalu La Salpetriere« (1877), wy-

powiedzia i wydrukowa odczyt p. t. » Przyrodnicze podstawy

naszych sdów estetycznych* (t888; na jzyk niemiecki prze-

tómaczy Zetterbaum: Lwów, 1893); wreszcie rozpocz w r.

1892 wydawnictwo »Ogólnego zarysu systemu filozofii«, pi-

szc prócz tego duo krytyk o rozprawach i dzieach filozo-

ficznych.

Do eklektyków policzy te naley Zygmtmta Gabryel-

skiego, który prócz sprawozda wyda rozprawk: »Czem fi-

lozofia jest, a czem bdzie« (Kraków, 1894).

Samodzielne stanowisko wywalczy sobie staraj si:

Wincenty Lutosawski i Adam Mahrburg.

Wincenty Lutosawski, otrzymawszy najprzód wykszta-

cenie matematyczno-przyrodnicze i napisawszy rozpraw z za-

kresu chemii, nastpnie dopiero odby studj^a humanistyczne

i otrzyma stopie magistra na zasadzie egzaminów i roz-

prawy: »Erhaltung und Untergang der Staatsverfassungen

nach Plato, Aristoteles und Machiavelli« (Dorpat, 1887),

a równoczenie wyda streszczenie nowego systemu filozofii

w jzyku hiszpaskim: »E1 personalismo« (Madryt, 1887).

Potem wystpi jako zapalony obroca metafizyki na podsta-

wach naukowych, drukujc w » Bibliotece Warszawskiej « roz-

prawy: »0 obecnym stanie filozofii* (1888) i »Metafiz5'ka

wspóczesna* (1889, waciwie tylko o pogldach Lotzego).

Bdc docentem filozofii w Kazaniu, wyda bardzo adny od-

UmS LIT. P0L8. 28
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czyt »0 zadaniu historyi filozofii* i odkry nieznany rko-

pism jednej z rozpraw Giordana Bruno. Prócz wielu artyku-

ów sprawozdawczych i krytjTzuych, pisanych po niemiecku^

po francusku, po angielsku, po rosyjsku i po polsku, rozpo-

cz Lutosawski wj-dawanie dziea na wielk skal p. t. » Lo-

gika Platona*, której dotd ukazay si trzy czci, miao-
ci, or3-ginalnoci i bystroci pogldów si odznaczajce,,

a pisane stylem jasnym, wolnym od wszelkiego pedantyzmu

naukowego.

Adam Mahrhurg, umys bystr>' i subtelny, przedstawi

si dotychczas tylko jako krytyk. Gówne jego prace s: »Te-

or}'a celowoci ze stanowiska naukowego* (Kraków, 1888),

» Dziedziczno pod wzgldem empirycznym* (i88g w »Ate-

neum«), »Monizm wspóczesny i echa jego u nas* (1890),

o stanowisku filozoficznem H. Taine'a (i8go jako przedmowa

do przekadu rozprawy filozofa francuskiego »0 metodzie*),

» Psychologia wspóczesna i stanowisko jej w systemie wie-

dzy* (Kraków, 1891), »Artur Schopenhauer* (1888 w » Prze-

gldzie literackim*, dodatku do » Kraju*), »Spoeczestwo

i organizm « (1889 tame). » Notatki psychologiczne* (1890

tame).

Nie dbajc o adne systemata, a wziwszy sobie za wzór

moralistów angielskich i francuskich z XVIII wieku, znawca

greczyzny i aciny, Julian Kaliszewski w » Szkicach Klina*

(2 serye od r. 1868—85) swobodnie, w formie lunej rzuca

aforyzmy, nieraz gbsz myl zawierajce, i paradoksy pes-

symistyczne. » Niedowierzanie* jest jego hasem.

Nauki ekonomiczne, przez które rozumiemy: ekonomi-

spoeczn, statystyk i finanse '), nie cieszyy si u nas nigdy

powodzeniem, a stan ten nie polepszy si i w ubiegych 33

latach. Jednak wpywy zewntrzne, a szczególniej przeom

') W zarysie literatury ekonomicznej w Królestwie korzystam

dosownie z notat, udzielonych mi przez p. Ed. PI.
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w stosunkach wewntrznych Królestwa podczas ubiegego

okresu, daway podniet do bliszego zaznajomienia si z eko-

nomik, we wszystkich jej gaziach i odcieniach.

W latach 1863 i 1864 odbywaa si ciekawa walka »o

los ludu« midzy Lassallem i Schultze-Delitzschem, twórc

stowarzysze czyli tak zwanych banków zaliczkowych. Walka

zakoczj-a si, jak wiadomo, zwycistwem Schultzego i odtd

ruch na polu stowarzysze wspódzielczych przybra ogromne

rozmiar}- w Niemczech, co w czci i na nas si odbio.

Po roku 1870 w Niemczech powstaa druga walka, ale

ju czysto teoretyczna, midzy szko liberaln ekonomiczn

a tak zwanj-mi wtenczas »soc3'alistami z katedr>"«. Ta druga,

przybrawszy nastpnie nazw » szkoy realnej «, jest dzi pra-

wie panujc w nauce. Szkoa ta stworzya nowy kierunek

pracy naukowej, polegajc}' na tem, e zamiast budowa sy-

stemata teoretyczne, zwraca si do opracowywania spraw po-

szczególnych, z uwzgldnieniem warunków czasu i miejsca.

Obok tych wpywów intelektualnych, zachodzi}^ w na-

szym organizmie spoecznym przemiany, które sprawy ekono-

miczne w\^suway na przednie stanowisko. Jakto ju na kar-

tach tego Zarysu zaznaczono, walka prasy modej ze star,

okoo 1870 r., w3'onia pojcie pracy organicznej, pracy u pod-

staw. Zaczto nawoywa do zajmowania si przemysem

i handlem, do wyzyskiwania bogactw przyrodzonych kraju,

ale to wszystko zamykao si w ogólnikach i musiao pozo-

sta bez wpywu. Z pewnym programem prac ekonomicznych

wystpili inni. Po zmianach administracyjnych, porzdkuj-

cych ycie Królestwa na nowych podstawach, znalazo si
grono ludzi, z Leopoldem Kronenbergiem na czele, którzy,

zrozumiawszy potrzeb chwili, pobudzali ówczesne spoecze-

stwo do pracy w szersz5'm stylu. Za ich pocztkowaniem,

powsta w Królestwie szereg instytucyj, które zdaway si
wiadczy o energii i sprystoci pewnych klas spoecznych.

I tak w r. 1869 powstaje Towarzystwo kredytowe m. War-

szawy, w 1870 Bank Handlowy Warszawski, w 1871 War-

szawski Bank Dyskontowy; w tyme roku Warszawskie To-

warzystwo Wzajemnego kredytu. Warszawskie Towarzystwo
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Ubezpiecze od ognia; na prowincyi Bank Handlowy w o-
dzi 1872 r., Towarzystwo kredytowe miasta odzi — dalej

takie Towarzystwa dla miast: Kalisza, Pocka, Lublina —
i t. d.

Okoo 1870 r. widzimy te niebywae wzmoenie si

naszego przemysu. Pod wpywem nowo powstaych dróg ko-

munikacyjnych (na co si zoyy gównie miejscowe kapi-

tay), jak drogi Terespolskiej, Nadwilaskiej, Dbrowskiej,

a gównie polityki celnej pastwa, zaprowadzajcej co w zo-

cie (1877 r.), przemys Królestwa zdobywa coraz dalsze rN-nki

zbytu na Wschodzie, tak, e obudzi trwog w przemysow-

cach Rosyi rodkowej. Do dawniejszych centrów fabrycz-

nych, jak ód, przybjwa nowe potne ognisko fabryczne

Sosnowiec, dwigaj si i inne, pomniejsze, osady przemy-

sowe. — Dodawszy do powyszych czynników: przewrót

w stosunkach agrarnych, upadek wikszej wasnoci, hasa

parcelacj-jne, ogólne przesilenie rolnicze, gorczk emigra-

cyjn ludu do Brazylii, reform monetarn w pastwie, poli-

tyk taryfow itd. — bdziemy mieli W5'^kaz czynników po-

budzajcych myl gbsz do ledzenia wypadków naukowych

zagranic a zarazem do badania zjawisk ekonomicznych ro-

dzimych i gromadzenia oryginalnych spostrzee.

Jak te wpywy odbiy si na naszej literaturze ekono-

micznej? Co si tyczy prasy peryodycznej, to w r. 1865 zao-

ony zosta przez Antoniego Nagórnego miesicznik » Eko-

nomista*. Bya to chwila najwikszego rozkwitu szkoy man-

czesterskiej w ekonomice, wic i nasz »Ekonomista< poczt-

kowo hodowa temu kierunkowi. W pierwszych jednak ro-

cznikach ostatni przedstawiciele administracyi krajowej pou-

mieszczali wiele cennych prac, które mogy nie sta na

wyynie nauki, ale odznaczay si znajomoci stosunków

i potrzeb krajowych. W r. 1869 redakcy » Ekonomisty < obj
Wiktor Sommer; pismo wtedy zaczo si chyli ku upadkowi.

Dwigajcy si przemys rozszerza wprawdzie koo osób in-

teresujcych si sprawami ekonomicznemi, ale brako si obe-

znanych z krajem; pismo stawao si coraz wicej teoretycz-

nem i zajcie si niem sabo. — Przy »Ekonomicie« wy-
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chodzi pocztkowo dodatek tygodniowy > Merkury*, dla

utrzymania czytelników w zwizku ze sprawami praktycznemi

i biecemi. Najpierw od »Ekonomisty« odpad » Merkury

«

i zamieniony zosta na » Gazet przeniysowo-rzemielnicz«,

a w r. 1874 i sam »Ekonomista« przesta wychodzi. W kilka

lat póniej, tj. w r. 1878, Antoni Nagórny (f i8g6) powoa
na nowo »Ekonomist s do ycia. Z miesicznika »Ekonomi-

sta « zamieni si na tygodnik i usiow^a by dostpnj^m

dla szerszej publicznoci. Zgodnie z ówczesnym prdem sta

si protekcyjnym , lecz w 1 883 roku byt swój zako-

czy. — Od tej por}- , Królestwo nie zdobj^o si na

pismo cile ekonomiczne. Przez pewien czas wychodziy:

» Gazeta losowa papierów publicznych* i »Tygodnik kole-

jowy i ekonomiczny*. Byy to wydawnictwa dwóch firm ban-

kowych, wspózawodniczcych ze sob, z tych tylko » Gazeta

Losowa* zostaa przy yciu. Próba utrzymania » Przegldu

asekuracyjnego* (1892 r.) nie udaa si. Sprawy wac ekono-

miczne szuka musz gocinnoci w amach innych wyda-

wnictw perj^odycznj^ch.

Dobytek ksikowy za ubiege lat 33 jest bardzo szczu-

py. Z dzie ogóln5'ch o ekonomice jako nauce, wydalimy
jedn oryginaln prac: »Zasady ekonomiki* (Warsz. 1889)

przez Witolda Zaleskiego. Prócz tego ogoszono zbiorowemi

siami »Encyklopedy handlow* (Warszawa i88g), uoon
w ten sposób, e kady dzia ycia ekonomicznego, wcho-

dzcego w pojcie handlu, stanowic zaokrglon w swojej ci-

sej specyalnoci cao, czy si tylko ogólnie z innemi. Do
dzie ogólnych naley i wydana » Logika ekonomii, zasadnicze

pojcia ekonomiczne ze stanowiska nauki i energii*, (1896) przez

ZygDiiinta Herynga, — nowa próba reformy ekonomiki jako

nauki. Takich za wydawnictw oryginalnych: jak Mittclstaedta:

»Zar3'sy ekonomii* (Warszawa 1873), »7o miliardów dla Ro-

syi« (1874); Chalupczyskiego: »Gawdy ekonomiczno-spo-

eczne* (Wocawek 1877 r.), Siatkowskiego, Alierzejewskiego,

Ehenberga, nie moemy zaliczy do bogactw literatur^' rodzi-

mej. Poza tern same przekady, nie zbyt liczne i nie bardzo

szczliwie wybrane, w których uwzgldniono takich autorów
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jak: Baudrillart, Luigi Cossa, Emil Laveleye, Jerons Stanley,

Wilhelm Roscher, Iwaniukow, John Kells Ingrem.

Statystyka jako nauka wykaz.uje 2 prace: » Kilka sów
o teoryi statystyki* (Warsz. i868), »Teorya statystyki w za-

rysie* (Warsz. 1884). W zastosowaniu, zasuguj na wzmiank
prace statystyczne Witolda Z7/fj-/{7>^^(» Statystyka Warszawy «,

» Statystyka Królestwa Polskiego*), Romana Buczyskiego
(dotyczce wasnoci ziemskiej i obyczajów), B. 'Danielettncza.

Przechodzc do pojedyczj-ch dziaów nauk ekonomicz-

nych, zaznaczamy, e ruch spódzielcz}- w Królestwie poru-

sza piórem i czynnie Józef Kirszrot Prawnicki, wiadek
walki Lassalla z Schultze-Delitzschem. Przechyliwszy si na

stron Schultzego, po powrocie do kraju ogosi w »Eko-

nomicie« szereg rozpraw: »0 stowarzyszeniach zaliczkowych*

(1865 r.), »Stanowisko stowarzysze ludowych* (1866 r.),

»0 stowarzyszeniach kredj-tu ludowego we Francyi (1867 r.) —
nastpnie wydanych w oddzielnej broszurze »0 stowarzysze-

niach zaliczkowych « (Warszawa 1870 r.). Pod wpywem agi-

tacyi z natchnienia grupy ludzi, z Kronenbergiem na czele,

powstao w r. 1870 pierwsze stowarzyszenie zaliczkowe p. t.

»Kasa Przemysowców Warszawskich*. Prowincya zdobya
si na takie kasy w Kielcach, Lublinie, odzi, omy, Ra-

domiu i Putusku, a wreszcie na 2 towarzystwa zaliczkowo-

wkadowe w Wiskitkach i Grójcu, sowem na 8 instytucyj

Schultzego. Ruch na tem polu, krpowany pod wielu wzgl-
dami, by i jest saby. Literatura nasza o stowarzyszeniach

ugrzza w ogólnikach (Micha Szymanowski: »0 stowarzy-

szeniach*; Alcksaiider Makowiecki: » Banki zaliczkowe* itd.),

nie zdobya si na adn prac informacyjn, coby ludzi

praktycznie obeznaa z ide stowarzysze i pouczaa, jak je

wprowadzi w ycie. Dopiero w ostatnich czasach, Nikodem

KrakoTVski, kontynuator prac Kirszrota na polu stowarzy-

sze, wyda w r. 1894 rzecz pod strasznie dugim tytuem:

» Kredyt ludowy — Nasze stowarzyszenia wspódzielcze —
Podrcznik niezbdny dla organizatorów i uczestników sto-

warzysze opartych na samopomocy, zawierajcy nadto zbiór

wszystkich Hrnl.-rnv blankietów, szematów 1 tak .' 1 i wzorów ksig
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buchalteryjnych, uywanj^ch w stowarzyszeniach wspódziel-

czych«. (Warszawa str. 119). Rzecz ta przychodzi troch za-

póno, bo i interes ogóu dla stowarzysze Schultzego osab
nawet w Niemczech.

Z poszczególnych kwestyj ekonomicznych, za podmuchem

zagranicy, literatura nasza ksikowa wykazuje broszur}' zaj-

mujce si socyalizmem. Z oryginalnych prac moemj^ tu wy-

mieni dwutomow > Rzecz o soc5^alizmie« (Warszawa, 1888)

E. M. Trepki, oraz do liczny szereg artykuów pomieszczo-

nj-ch w czasopismach przez Aleksandra Oskierk, Juliana

apickiego (f 1894 r.), Wladysaiva Wcieklic, Zygmunta

Herynga. Z przekadów przytaczamy: Schaejle: »Kwintesen-

C5'a socyalizrau«, przekad Konica (Warsz. 1882), Laveleye:

»Socyalizm wspóczesnym: (Warsz. 1884 r.), Bock Maurycy:

»Socyalizm wspóczesnym (Warszawa 1892 r.).

O najnowszych zmianach w nauce ekonomicznej, wy-

dano 2 broszury: Iivaiiukow : »Gówne zasady teoryi politj^ki

ekonomicznej od Adama Smitha do teraniejszych czasów «,

przekad z rosyjskiego (Warszawa 1884 r.); Meyer: »Gówne
kierunki najnowszej ekonomii politycznej na podstawie histo-

rj-cznej kr}'tycznie przedstawione «, przekad z niemieckiego

(Warszawa 1889 r.).

Literatura ekonomiczna mao zajmuje si stosunkami

krajowemi. — Za ca\- czas rozbierany przez nas moemy za-

notowa tylko 2 prace, odpowiadajce wymaganiom nauko-

wym: »Rys stosunków ekonomicznj^ch gubernii radomskiej «,

zebra i opracowa y<2« Romanowski. (Warsz. 1892) i Jana
Blocha: » Ziemia i jej obduenie w Królestwie Polskiem«

(Warszawa 1892 r.). Wprawdzie zdarzaj si prace, porusza-

jce niejedn stron stosunków krajowych, ale, albo, jak prace

Jana Jeleskiego: »Nasz wiat finansów}^ «. (Warszawa 1874),

» Najpilniejsze potrzeby kraju« (Warsz. 1875), »ydzi, Niemcy
i My« (Warszawa 1871), »ydzi na wsi«. (Warszawa 1881),

»Samorzd miast« (1883 itd.), wykazuj zapdy autorów nie

poparte ani naukowem uzdolnieniem, ani wpraw pisarsk

i tylko do rzdu panifletów ekonomicznych zaliczone by
mog; — albo dotykaj jakiej kwestyi podrzdnej, nie roz-
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janijc, ani rozbierajc potrzeb palcych kraju, (np. Bardzki:

»Spóki rolniczo-handlowe« (Warszawa 1889 r.), tego » Listy

Zastawne*, Fla/iit/ia (f 1895) »0 spókach rolniczych*. /<'-

zioraski: »Kolonizacya i parcelacya* (1896), » Reforma mo-

netarna w Rosyi« 1896 r.; Adolf SuUgowski: »Produkc3'a rolna

i taryfy kolejowe« 1896 r. itd.), lub te powicone jakiej

instytucyi, jak np. Czermiski: »0 Towarzystwie kredyto-

wem ziemskiem« (Warszawa 1866 r.), Anzelm Sulikowski:

> Krótki r>'S i zasady Towarzystwa kredytowego ziemskiego*

(1886 r.), Kirszrot Prawnicki: »Towarzystwo kredytowe

ziemskie w Królestwie Polskiem i kredyt rolny« (Warszawa

1887 r.).

Literatura przemysu, a zwaszcza przemysu fabrycznego,

stanowicego potne zjawisko w naszem gospodarstwie spo-

ecznem, dowodzi, jak dalece dla naszej wiedzy ekonomicznej

stosunki krajowe s nieznane. W zbadaniu przemysu zdoby-

limy si na suche streszczenia dat urzdowych, jak Jana

Banzemera: (1841 y 1896) » Obraz przemysu w naszym

kraju« (Warsz. i886), »Przemysowo Królestwa w r. 1880,

wedle róde urzdowych* (Warszawa 1882); W. Zaleskiego:

» Statystyka przemysu fabrycznego w Warszawie* 1873 r.

Tylko prób ekonomicznego zrozumienia stosunków jednej

gazi przemysu, widzimy w pracy Antoniego Wrotnow-

skiego: »0 przemyle cukrowniczym* (Warszawa 1880 r.).

Nie znamy ani pooenia naszego robotnika, ani ognisk fa-

brycznych, ani rodzajów przemysu, ani dróg, jakiemi si roz-

wija. Pokazao si to najwidoczniej z powodu walki, jak

w r. 1885 wytoczyli przemysowcy moskiewscy naszemu prze-

mysowi, zwaszcza okrgom: ódzkiemu i sosnowickiemu.

Wskutek skarg przemysu rosyjskiego o konkurency odzi

i innych ognisk, rzd wysa komisy do zbadania polskiego

przemysu i dopiero prace niektórych czonków jak Janua,
Langewoja, Bieowa, wiatowskiego itd., odsoniy nam ta-

jemnic, okrywajc dotychczas nasz przemys. — Zaatako-

wani przemysowcy ódzcy prowadzili odporn w'ojn z za-

zdroszczcymi im konkurentami; nie poparo ich, choby mo-

ralnie, spoeczestwo, które t spraw pod wzgldem jej do-
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niosoci si nie zajmowao, a nawet niewiele o niej wie-

dziao. Z prac rosyjskicli pisarzy przeoylimy jedn,

Jantula p. t. » Przemys fabryczny w Królestwie Polskiem«

(Petersburg 1887), — syntetyczn, cho bardzo ogóln, i nic

tak nie dowodzi braku samodzielnoci u naszych pisarzy

ekonomicznych, jak przyswojenie sobie pogldów Janua,

o czem wiadczy: » Zarys statystyczny przemysu i handlu

Królestwa Polskiego* w » Encyklopedyi handlowej « (War-

szawa 1889 r.).

Z powyszego wynika, e literatura ekonomiczna w^ Kró-

lestwie ani jest bardzo wraliw na to, co si dzieje na polu

naukowem za granic, ani nie zdobywa si na samodzielne

opracowania bd kwest5^j teoretycznych, bd spraw krajo-

wych. Ze szczupej liczby pracowników wymieni tylko mo-

emy jednego Jana Blocha, który szeregiem dzie takich jak:

»Wpyw dróg elaznych na stan ekonomiczny Rosyi«, > Fi-

nanse Rosy i w XIX wieku «, » Finanse Królestwa Polskiego

za czas od r. 1815 do 1866 r.«, »Ziemia i jej obduenie«,

»Kredyt melioracyjny*, zoy dowód, jeli nie gbokiej zna-

jomoci nauki, to umiejtnego zbierania materyaów, z któ-

rego oby potrafili skorzysta inni.

Przez czas dugi jedyn wydatn osobistoci na polu

ekonomiki by JÓZEF SUPISKI (f 1893), który w pewnych

pogldach swoich zbieg si mimowiednie z pogldami Com-
te'a i Careya. Nie mog na tern miejscu charakteryzowa tej

imponujcej postaci, — dziaalno jej bowiem datuje si od

znacznie dawniejszych czasów, ni rok 1864; waciwie, chro-

nologicznie rzecz biorc, dopiero tom drugi jego »Szkoy pol-

skiej gospodarstwa spoecznego« (1865), zawierajcy traktaty

o ludnoci, ziemi i wzach spoecznych, wpada w zakres

czasu, przez nas rozpatrywanego. Niepodobna atoli pomin
milczeniem tego faktu, e teorye jego w tym dopiero okresie

roztrzsa zaczto szczegóowo i ocenia krytycznie (Krupi-
ski, Deskur, Szymaski i wielu innych); niepodobna równie
nie zaznaczy, e jakkolwiek dzisiejsza nauka ekonomii widzi

w dziele Supinskiego bardzo wiele braków, to nacisk, jaki

Supiski kad na wiedze i prac w rozwoju bogactwa i mie-
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nia, zapasu i zasobu, podziaa nader zbawiennie na wraliw-

sze umysy i do poytecznej dziaalnoci je nakoni, gdy
warto ekonomiczna, jak uczy Supiski, jest uytecznoci,

wypracowan pod kierunkiem wiedzy. Doda przytem naley,

e w tym czasie wysza bardzo wpywowa ksika naszego

» gospodarza* p. n. »Siedm wieczorów, opowiadanie z ycia

spoecznego« (187 1) i e ukazao si zbiorowe a poprawne

i pomnoone wydanie Pism jego w 5 tomach 1872, nowe

wyd. w Warszawie 1883.

Leon Biliski, b. profesor ekonomii politycznej w uni-

wersytecie lwowskim, zasyn jako niepospolity ekonomista.

Pisze on po polsku i po niemiecku. Z prac polskich naj-

waniejsze s: »W3'kad ekonomii spoecznej « (1874), który

w trzeciem mianowicie wydaniu p. n. »S3Stem ekonomii spo-

ecznej « 1893—4 (tom drugi w opracowaniu Stanisawa Gl-
biskiego) jest najlepszym dzisiaj przewodnikiem po tej dzie-

dzinie; — dalej »System nauki skarbowej, a w szczególnoci

nauki o podatkach « (1876), O istocie, rozwoju i obecnym

stanie socyalizmu« (1883).

Kwestyami finansowemi zajmuj si w Galicyi: Stani-

saw Gibiski (> Pojcie nauki skarbowej* 1890, » Waluta

w Austryi i denie do jej reformy « t. r.), fzcf Milewski

(»Stosunek wartoci zota do srebrac 1891 i in.). Wielkie

wraenie zrobi Stanisawo Szczepanowski swoj broszur:

»Ndza Galicyi w c>'fracli i program energicznego rozwoju

gospodarstwa* (1888).

Pracami statystycznemi zajmowali si lub zajmuj poza

granicami Królestwa: Otto Hausner (f 1890), T. Rntoxvski,

Tadeusz Piat.

Pod kierunkiem Juliusza Leo, profesora uniwersytetu

Jagielloskiego, wyszed przekad » Zasad ekonomii spoecznej

«

Karola Gide'a (1893).

Czasopismem ogniskujcem powane prace by do

r. 1895 » Ekonomista polski <, wychodzcy we Lwowie.

Ogó nauk spoecznych obj w jedn cao i jako ory-

ginalny zarys socyologii przedstawi Ludwili. Guinplowicz,

znany poprzednio z licznych rozpraw z zakresu prawoznaw-
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stwa. Dzieo to napisa pierwotnie w jzyku niemieckim, jak

wiele innych dziel swoich, ale nastpnie opracowa wyda-

nie polskie, zmienione znacznie i poprawione; wyszo ono

w Warszawie r. 1888 p. t. »System socj^ologiic

Poszczególne kwestye socyalne czy to w dziejowym ich

rozwoju, cz}' te w obecnem stadj^um. rozbierali: Bolcsazv

Limanowski, który prócz wielu broszur i artykuów W5^da

obszerne dzieo: »Historya ruchu spoecznego w drugiej po-

owie XVIII i w XIX wieku « (Lwów, 1888

—

<^-^\ Juliusz Au
(f 1888) i bardzo wielu innych, piszcych w czasopismach;

spraw)^ bowiem spoeczne stay si obecnie dla ogóu najbar-

dziej interesujcemi. W Galicj te, jak ju wiemy, rozwina
si cokolwiek prasa popierajca interesa robotników. Broszur

w \.ym. kierunku wychodzi tam sporo.

Dzia nauk prawno-politycznych ') naley u nas do tych,

które w przewanej czci kraju niewielkie budz zaintereso-

wanie wród ogóu, zajmujc gównie specyalistów. Std te
istnienie czasopism w tym dziale jest zazwyczaj wynikiem

ofiarnoci zamonych jednostek lub korporacyj. W rozbiera-

nym przez nas okresie czasu najprzód w Krakowie, po cz-

ciowem spolonizowaniu tamecznego uniwersytetu, powstao

pod kierunkiem prof. Michaa Korczyskiego » Czasopismo po-

wicone prawu i umiejtnociom politycznym «. Wychodzio
ono miesicznie od 1863 do 1865 i 1868— 9, pomiecio duo
cennych rozpraw a zamaro przy 50 podobno prenumerato-

rach. W roku 187 I— 2 i 1872 — 3 ukazywa si » Pamitnik

wydziau prawa i administracyi« uniwersytetu Jagielloskiego.

Krótki take ywot miaa »Gmina«, wydawana od 1868 do

1870 (z przerwami) przez Tadeusza Romanoitncza we Lwo-
wie. Natomiast » Prawnik*, powicony gównie praktyce s-
dowo-administracj^jnej, powstawszj- we Lwowie r. 1870 jako

tygodnik i poczywszy si z powstaym r, 1879 w Przemy-

') W tym dziale korzystam z notat p. F. O.
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lu » Urzdnikiem*, pod poczonemi tytuami wychodzi jako

dwutygodnik przez lat kilka. W r. i888 nanowo odrodzi si

sam » Prawnik* i jako tygodnik istnieje do dzi dnia. We
Lwowie równie r. 1876 zaoony zosta » Przegld sdowy
i administracyjny* i z pocztku wspózawodniczy z » Prawni-

kiem* w zakresie jurysprudencyi, ale nastpnie obra sobie

kierunek teoretyczny i, poparty przez profesorów obu galicyj-

skici uniwersj^tetów, rozwija si pomylnie pod redakcy

Ernesta Tilla. Kraków ponownie dopiero w r. 1888 zdoby

si na ma dwutygodniow » Kronik prawnicz«, wycho-

dzc pod redakcy Franciszka Kasparka, jako organ gali-

cyjskich stowarzysze prawników.

W Warszawie od r. 1868 do 1873 wychodzi »Przegld

sdowy«, bardzo sabem odznaczajcy si oywieniem. Po

jego upadku powstay dwa czasopisma: » Biblioteka umiejt-

noci prawnych* i -Gazeta sdowa*. Pierwsza zamierzya

» dostarczy jzykowi polskiemu najnowszych podrczników

i monografij z dziedziny nauki prawa, bd w przekadach,

bd w pracach oryginalnych*. Przez lat 17 (do r. i88g)

kierownicy wydawnictwa: Mcisaw Godlc7Vski i Aleksander

Re?nbo7Vskt, speniali sumiennie to zadanie. Funduszu dostar-

cza Stanisaw Kronenbcrg (f 1894), magister prawa i admi-

nistracyi Szkoy Gównej. — » Gazeta sdowa warszawska*

od r. 1873 wychodzca najprzód pod redakcy Walentego

Miklaszewskiego, potem Stanisawa Libickiego, dzi Henryka

Konica, jako tygodnik z lekk tendency naukow, przewa-

nie za praktycznym kwestyom powicony, bardzo dobrze

wywizuje si ze swego zadania. W cigu swego istnienia

obchodzia »Gazeta« dwa jubileusze: jeden trzechsetnej ro-

cznicy (1588-1888) wprowadzenia u nas hipoteki, a drugi —
dwudziestolecie wasnych trosk i kopotów. W numerach po-

wiconych tym uroczystociom mieli czytelnicy prawdziw

uczt z wyborowych rozpraw, nakrelonych przez pierwszo-

rzdnych pisarzy; a przytem ogoszony zosta konkurs z bar-

dzo powanemi nagrodami za dziea o dowolnie obranym te-

macie.
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W przedstawieniu literatury prawnej ksikowej, nie ku-

szc si o dokadno, wymieni naley najprzód czterech za-

suonych badaczów prawa, któr3xh znaczenie przewanie na

pracach ogoszonych przed okresem, jaki tu rozbieram)^ po-

lega, a mianowicie: Augusta Heylmana (f iSy.?), \Vaclaiva

Aleksandra Afaciejozvskiego (f 1883), Walentego Dutkiewi-

cza (f 1882) i Romualda Huhego (f 1890), którego dziaal-

no ju poprzednio przy historyografii wzmiankowaem.

Przechodzc do autorów, których dziaalno na ten

okres przN^pada, uw3'datni przedewsz5-stkiem winnimy posta

przedwczenie w 40-ym roku ycia zgasego a nadzwyczaj

bystrego m3'liciela Lotara Darguna (f 1893). Pisa on po

niemiecku i po polsku. Z r. 1882 pochodz jego rozprawy:

»Zum Problem: der Ursprung der Ehe«, »0 pokrewiestwie

przez same tylko matki u dawnych Germanów «, » Prawo

frankoskie*; z r. 1883: »Muterrecht und Raubehe«, »0 za-

stosowaniu etnografii do histor}^ prawa«; z r. 1884: » Ur-

sprung des Eigenthums«, »Arbeitskapital«, »0 pocztkach

prawa spadkowego*, »0 zabezpieczeniu robotników
« ; zr. 1885:

»Egoismus und Altruismus in der Nationaloekonomie«;

z r. 1888: »0 ródach przepisów karnych w dzieach Gro-

ickiego«, »0 ródach prawa miast polskich w XVI wieku

«

(2-a cz 1890); z r. 1889: »0 zabezpieczeniu robotników

w teoryi i najnowszem ustawodawstwie < ; z r. 1891: >0 ro-

dzinie pierwotnej « (Ateneum) ; z 1892: »Mutterrecht und

Vaterrecht«, »0 znaczeniu cywilizacj^jnem wojny<. Chocia
do ju dawno w studyach etnograficzn^-ch wyraono opi-

ni, e forma rodziny ojcowskiej nie wszdzie bya pierwotn
i powszechn, lecz, e j poprzedzia forma rodziny macierzj^-

stej, dzi jeszcze wdoczna u wielu ludów, zostajcych w po-

cztkowych okresach kultury, i e wadza moga by odda-

wna przy ojcu, a pokrewiestwo liczyo si od matek; cho-

cia szcztkowe zwyczaje i poetyczne symbole tu i ow-dzie

w Europie, jak niemniej u Hebrajczyków i inn^-ch semitów

napotykane, pozwalay si domyla, i epoka, w której teraz

si znajduj t. zw. narody »dzikie<, moga istnie i u >cywi-

lizowanych«: to przecie prawnicy podawnemu powtarzali
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tradycyjne myli o rozwoju familii z rodu ojcowskiego. So-

cyologowie pierwsi zerwali z t tradycy, a z prawni-

ków naszych jeden z pierwszych Dargun wszed na nowe
tory, popierajc tez o macierzystej formie rodziny bardzo

gbokiemi i obszernemi badaniami. Widocznie mia on zamiar

wyoy ca ewolucy maestwa, ale mier nie dozwolia

mu dokona dziea w zupenoci.

History prawa polskiego zajmowali si lub zajmuj:

Piotr Burzyski {'Vr^\\o polskie pr>'watne« 1867— 71), 2Ii-

cJia Bohriyski, Bolesaw Ulano%vski, Ludivilc Ginnplowicz,

Aleksander KraitsJiar, Józef Wawel Louis, Franciszek Pie-

kosiuski, Józef Bosejiblaff, Aleksander Rembowski, Oswald
Balzer. Sanishrw Starzyski, Ferdynand Bostel, Józef

Kleczy//sk i, Józef Aleksander Hiibl, Wadysaw Smoleski,

Alojzy Winiarz.

Badaniu prawa rzymskiego powicali si: /. Zielo-

nacki (f 1884), Teodor F)ydyski, Wadysawo Okecki, Leo-

nard Pitak, Wadysaw Ostroyski, Ferdynarid ródow-
ski (j 1894), Fr. Zoll, Bronisaw Boifali.

Filozofi prawa uprawiali: Józef Kasznica (f 1887), fn-

linsz yieijiirycz, Wadysaw Daisenbcrg, Edmund l\rzy 11/ li-

ski, Lra liszek Kasparek, Bronisawo oziski, Zdzisaw

Dbski (f 1890), .S". Pozner.

Dla zwizoci grupujemy razem pisarzy w zakresie

prawa pastwowego ustrojow^ego, administracyjnego i midzy-
narodowego: Julian Du7iajewski, JózefB. OczafowskiiT 1895^

^Intoni Okolski, Franciszek Kasparck, Stanisaw S/arzyi/ski,

Wadysaw Ostroyski, Bronisawo oziski, Lesaw Boro-
ski, Stanisawo Libicki, Koman Szymaski, Kajetan Orlecki,

Jan Maurycy I\amiski Iferman t)alton, Z. Krówczrski

;

Antoni Wrutnowoski. /^nacy Iniliski, winieni Biaecki (iu-

stazv Roszkowoski, L^iicyan Wrotnowoski, ITadysawo Sue-
rzyski, Zygmunt L^ilat.

Prawem kaniem i procedur zajmowali si: ^\el<S(inder

Bojarski [-'<• 18^41, Stanisawo Budziski {j 1895), Józef Ro-

scnba, Ldiintnd \rzymuski, Walenty Afiklaszewoski W.
Spasoirii :. /.. Ilui//eiisnek. i.ongin Feigel, Stanisawo /ani-
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kowski, Józef Kadyj, Aleksander Moldenha7ver, Hieronim

Wielowiejski, ]Vikor Pitkowski, Henryk Jasieski, Julian

Morelozcski, Antoni Okolski, Adolf Jakóh Cohn, Juliusz

Bem, Piotr Stebelski, Fr. Nowodworski.

W prawie cywilnem odznaczyli si: Wadyslaru Hole-

wiski, Antoni Okolski, Filip Flamm (f 1895), Maksymi-

lian Zatorski (f 1886), Maurycy Fierich (f 1888), Hipolit

Chwalibóg, Wadysaw Nowakowski, Karol Hub, Feliks

Jezioraski (f 1896), Roman Wierzchlejski (f 1887), Adam
Niemirozvski, Stanisiazo Beza, Feliks OcJiimowski, Adolf
Suligowski, W. AndrycJiewicz, Edward Fierich, Fr. Ksa-

wery Fiericli, Ernest Till, Aleksander fanowicz, August

Balasits, Ludwik Turnau,, Sta^tisaw Madejski, Józef Retin-

ger (f 1897), E. Burzyski, Kazimierz Koczwara, E. Karli-

ski, Feliks Zieliski, Z. CelicJiowski, Kazimierz wikliski,

Stanisaw Szczepanowski, Al. Baumami, Al. Doliski, St.

Godlewski, Wodz. Godlewski, L. Bridel, K. Engel.

W prawie kocielnem gówniejsi pracownicy byli:

Ed7vard Rittner, Witold Bartoszewski, Udalryk Heyzman,

Jan ukowski, Zeno C/iodyski {f 1887), Józef Pelczar, Jó-
Zff Brzeziski, Feliks Wojnarowski, Alfred Blumenstok, Bo-

lesaw Ulanowski, Wadysaw AbraJiam, f. N. Opieliski.

O ustawodawstwie gminnem pisali w Królestwie: Antoni
Okolski, Ludwik Górski, Aleksander Rembowski, Feliks Ochi-

mowski, Zygmunt Mirosawski, Walenty Miklaszewski, Aleksy

Hempel,Juliami apicki (^ 1895), Wodzimierz Spasowicz, Hen-
ryk Kofiic. W Galicyi za: Henryk Langer, Pazve Skwar-

czyiski, M. Wolff, Kopff, S. Mieroszewski, E. Mocinacki,

Tadeusz Piat, Józef Kleczyski, Franciszek Kasparek, P.

Zbroek, Feliks Pintowski, Witold Lewicki, Antoni Wro-
noivski, W. Sanguszko. Podrczniki dla sdów gminnych

w Królestwie uoyli: Miklaszewski, Okolski i Budziski (1877),

» Podrcznik dla wadz gminnych « Henryk Konic i Franci-

szek Olszewski (1883); dla stosunków gaHcyjskich: Mieczy-

sa7v Aleksandrowicz, » Ustawa gminna« (4-e wyd. 1883), R.
Skwarczyski, » Zbiór ustaw i rozporzdze* (1884).
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Przechodzc do innych nauk humanistycznych, na pierw-

szem miejscu postawi wypada filologi klasyczn. Pomijajc

tu kwesty gimnazj^ów filologicznych, niewtpliw jest rze-

cz, e znajomo literatury greckiej i rzj^mskiej, tak rozpo-

wszechniona za granic, powinnab}' by obowizujc dla

kadego rednio wj^ksztaconego czowieka, gdy tymczasem

u nas wielu literatów nader liche o niej posiada pojcie.

Wielk zatem jest zasug t^-ch kilku ludzi, co si wytrwale

powicaj przyswajaniu literaturze naszej arcydzie klasycz-

nych i obznajamiaj nas ze wiatem, którego cywilizacy

w znacznej czci przyjlimy.

Tu nale}' si przedewszystkiem wzmianka Janowi

Wolfraiiwdn (zmaremu 1870), zacnemu, cho niezbyt zdol-

nemu, profesorowi Szkoy Gównej, który, prócz krótkich roz-

prawek (»0 widowiskach publicznych w staroytnym Rzy-

mie* 1865, »Rzymianka« i86g, przekad jednej satyry Juwe-

nalisa) przj-su5' si tómaczeniem czterech komedjj Plauta

(1873, staraniem Jana Dziayskiego) i dwu komed3'j Teren-

cyusza (Warszawa 1885). Dalej wielk ruchliwo okaza Zy-

gmunt ]Veclc7vski (f 1887), który W5'da Sownik acisko-

polski i grecko-polski, ogosi i-szy tom historyi literatury

greckiej (1867) i obdarzy nas przekadami wszystkich tragie-

dyj Eschilosa, Sofoklesa i Eurypidesa. Pracowa on nadto

i nad poetami polskimi, piszcymi po acinie (»Wiadomo
o yciu i pismach, wydaniach i przekadach poezyj Klemensa

Janickiego «, O poezyach Andrzeja Krzyckiego«, »Szlzacy

w Polsce <).

Alfred Brandowski (1835 f 1888), rodem z W. Ks.

Poznaskiego, profesor uniwersytetu Jagielloskiego, jako pe-

dagog i jako pisarz uprawia nauki filologiczne. Z prac jego

przytaczamy: »De Stanislai Oxii Oricliovii annalibus com-

mentatio« (1861), »Wykad budowy wierszów Owidyusza,

Wergilego i Horacego* (1868), »0 pomysach lechickich Au-

gusta Bielowskiego« (t. r.), » Zaoenie uniwersytetu krakow-

skiego w r. i364« (1874), »Filozofia Seneki pana Kruczkie-
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wicza« (1875), »0 acinie Mikoaja Koperiiika« (1878), »0 ró-

nicy, która zacliodzia w zotjTn wieku literatury rzymskiej

midzy aciskim jzykiem gminnym a poprawnym czyli kla-

sycznym « (1880). Wyda nadto Kronik mistrza Wincentego

{Kadubka) wedug rkopismów znajdujcych si w bibliotece

Jagielloskiej.

Kazimierz Mora7vski, równie Poznaczyk i równie

profesor uniwersytetu krakowskiego, rozpocz dziaalno
swoj od przedstawienia kwestyj spornych, dotyczcych Kwin-

tyliana (1874), nastpnie zaj si studyami nad history re-

toryki rzymskiej (1878) i wymowy greckiej (1879); wkrótce

jednake, nie zaniedbujc filologii klasycznej, odda si po-

szukiwaniom nad dziejami humanizmu w Polsce (1884),

i prócz rozpraw pomniejszych ogosi pikn monografi

o Andrzeju Patr3'C3'm Nideckim (1892) i krótsz o Jakóbie

Górskim (1893).

Ludwik wikliski, rodem z Gniezna, profesor filologii

klasycznej w uniwersytecie lwowskim, pisze po acinie, po

niemiecku i po polsku, to zastanawiajc si nad dzieem ulu-

bionego sobie Tuc3"dydesa, to nad historN^ Herodota, to nad

Filoktetem Sofoklesa, to nad kwesty Homeryck: » Homer,

Schlieman i Mikeny« (1879— 80), »Homer i Homer5xy«

{i 88 i), » Schlieman i jego odkr>xia naukowe « (1891), to nad

lirykiem rzymskim KatuUem (1883), to nowemi interesujc

si odkryciami w dziedzinie sztuki staro3'tnej, »0 Tirynsie«

0886), »01impia — history i pomniki sztuki* (1887), to

wydajc kronik polsk: »Chronica Polonorum<^ (1878), to

ukadajc »Gramatyk greck« (1890, 2-e wyd. przerobione

1892), to ogaszajc gruntowne studyum o Klemensie Ja-

nickim (1893), a przytem piszc duo sprawozda i rozbio-

rów. W r. 1894 zaoy pierwsze u nas czasopismo filolo-

giczne p. t. »Eos«, rozwijajce si do pomylnie.

Kruczkiewicz Bronisaw od r. 1875 pracami nad jzy-

kiem i literatur rzymsk zj^-ska sobie rozgos, jakkolwiek te

prace jego ulegay surowej krytyce. Pisa te o Pawle z Kro-

sna i Janie z Wilicy, humanistach nasz3xh, z powodu po-

nownego wydania ich utworów.
Z»RT8 LIT. POLS. 29
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Z kwestyami filologicznemi /aznajamiali ogó lub spe-

cyalistów: J/. Jezienicki, S. lVifko7vski, jld. Miodoski,

Piotr Bickoxvski, L. StcrnbacJi, Sanisaii' Sr/n/ridrr. Gii-

sa7v Letner, Marcin Sas.

Objanianiem autorów aciskich i ici wydaniem zajmo-

wa si Sanislaio Sobieski (zmary w r. 1884), który w naj-

rozmaitszych zreszt dziedzinach pimiennictwa próbowa
swych sabych si; rozpowszechnieniem poj o yciu i hte-

raturze greckiej — Zygmunt Saiiiolc^mcz; przekadami —
Erazm Rykaczc7vski (zm. 1873), Fr. Habura, Wl. Dbicki
(który take i filozofi uprawia), J. Czubek, a przedewszyst-

kiem niezmordowany Antoni Bronikozvski (zm. 1884), który

da nam Odysej, Herodota, Tucydydesa, cz Ksenofonta,

znaczn cz Platona, nieco Plutarcha; nieszczciem prze-

kady te s zbyt niewolniczo wierne, a std niejasne.

Ludomir Szczerbozvicz- Wieczór jest to take z zajcia

i powoania filolog klasyczny, jak okazuj rozprawy jego:

»Eurypides, nieprzj^jaciel kobiet< (1868), >Parmenides, filozof

z Elei« (1868, w » Bibliotece Warsz.«), >Sztuka kochania i le-

karstwo na mio« (1872), »Nowoodkryty poeta aci.ski;

Drakoncyusz« (1874, w »Niwie<). Napisa te rzecz o > Spi-

nozie i jego nauce na tle ogólnego rozwoju myli filozoficz-

nej :< (1877, w >Ateneum«). Prócz tego bra czynny udzia:

w polemice przeciwko modym pozytywistom warszawskim.

Artykuy te, charakteru publicystycznego, wyszy w dwu zbio-

rach 1874— 5: i) » Zagadnienia i kierunki « i 2) »Kilka kwe-

styj, jako uzupenienie zagadnie i kierunków «. Nadto pra-

cuje on take w zakresie dydaktyki (» Dzieje staroytne w opo-

wiadaniu dla modziey «, 2 czci, 1877—80; » Badania po-

równawcze w dziedzinie jzyka i ich wyniki«, 1882) i krytyki

literackiej, dawniej w » Gazecie polskiej «, potem w »Tygo-

dniku ilustrowanym < i > Tygodniku mód<\

Nauka jzyka ojczystego, pomimo wielokrotnych usio-

wa, jest u nas dotychczas owocem raczej natchnienia, ni
cisej wiedzy; niewielu mona wymieni badaczy, cob)^ z pun-

ktu umiejtnoci wspóczesnej ni si zajmowali; i tu jednak

znajdziemy lady rozwoju. Ksidz Franciszek Ksawery Ma~
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lino%vski (f 1 88 i) ogosi nadzwyczaj wan, cliocia w wielu

punktacli z najnowszym stanem nauki niezgodn, »Krytyczno-

porównawcz gramatyk jzj^ka polskiego< (1869— 73). An-
toni Maecki opracowa na nowo zupenie przerobion » Gra-

matyk polsk« (1870, w^ 2 tomacli), starajc si zaj samo-

istne stanowisko wobec jzykoznawców europejskich. O }Va-

dysaivie Ncliringu juzem wspomnia przy innej sposobnoci.

Z jego wychowaców odznaczy si Jan Leciejewski.

Baudouin dc Coiirtcnay, najzdolniejszy z dzisiejszych

naszych lingwistów, pisze po polsku, po rosyjsku, po czesku,

po niemiecku i po woskvt; najwaniejsze swe rozprawy oga-

sza w jzyku ros^^jskim, a mianowicie bardzo cenn prac

o mowie staropolskiej do XIV stulecia, rzecz o narzeczu Re-

zyan, program szczegóowy wykadów jzykoznawczych. Po

polsku najwaniejsze jego rozpraw}' s: »Z patologii i em-

bryologii jzyka«, »0 ogólnych prz5'CZ3niach zmian jzyko-

wych«. Z jego uczniów odznaczy si zawczenie zmary Mi-

koaj Kruszewski.

Lucyan Malinowski bada narzecza lskie w okolicach

Opola, wyda kr3't3'cznie » Modlitw}' Wacawa«; w wykadach

swoich zwraca piln uwag na dyalektologi nasz i pobudza

suchaczy do jej badania. Ju niektórz}- jego uczniowie, np.

Jan Hanusz (f 1887), Romami Zawiliuski, chlubnie si z prac

swoich lingwistycznych pozna dali.

Adam A. Kryiiski rozpatrywa dwiki nosowe, pisa o

ortografii (> Kwestya jzykowa «), o » gwarze zakopaskiej«, da
kilka ocen kryt5'cznych, redaguje > Prace filologiczne* w War-

szawie, jeden z organów naszego jzykoznawstwa.

Aleksander Briickner, profesor zwj-czajny jzyków i li-

teratur sowiaskich w uniwersytecie berliskim, pierwsz ju
prac swoj w jzyku niemieckim (>Die slayischen Fremd-

worter im Litauischen«, 1877), zwróci na siebie uwag wiata

uczonego wykazaniem wpywu jzyków sowiaskich na li-

tewski, potem zajmowa si mitologi, staroytn literatur

polsk, intermedyami polsko-ruskiemi , ortografi i t. d.,

a w kocu odbywszy podró naukow po bibliotekach w Kra-

kowie, Lwowie, Warszawie, Petersburgu, Gdasku i Kró-

29*
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lewcu, zebra obfity materj^a, ciekawy pod wzgldem jzyka,

literatury i owiaty w Polsce, który opracowuje w szeregu roz-

praw, drukowanych w >Ateneum <, > Bibliotece Warszawskiej «,

»Wile «, w » Rozprawach i sprawozdaniach Akademii umie-

jtnoci «, Stylem, a nawet jzykiem polskim nie wada dobrze,

ale bystroci, przenikliwoci i ogromnem oczytaniem brak

ten W5^nagradza.

Antoni Kaima, profesor uniwersytetu lwowskiego, gó-

wnie oddaje si badaniom nad dziejami form jzykowych.

Najdawniejsz jego prac jest wydanie krytyczne »Artykuów

prawa magdeburskiego (1880) i » Rozbiór krytyczny pieni

Bogarodzica* (t, r.); ogosi nastpnie rozpraw p. t. »La lan-

gue des Tziganes slovaques« (Pozna 1882). Najwaniejszemi

atoli dzieami jego s: »Histor3-a jz3'ka polskiego? (Lwów

1883); »Studya nad histor>^ jzyka bugarskiego* (2 czci,

Kraków 1891).

Jan Bystro, Gabryel Korbut, Jan o, K. Appel,

Wadysaw Niedwiecki zaznaczyli ju nazwiska swoje w j-

zykoznawstwie naszeni niejedn rozpraw.

» Rozprawy i sprawozdania wydziau filologicznego Aka-

demii umiejtnoci*, ^Sprawozdania komisyi jzykowej* w teje

Akademii, » Prace filologicznec, wydawane w Warszawie od

roku 1886 z zapomogi kasy im. Mianowskiego, s organami

naszych lingwistów.

Mitologia porównawcza mniej jeszcze ni lingwistj-ka

zatrudnia u nas badaczy. Gównie tu zasuguj na wymienie-

nie: Antoni ATierzyski, b. profesor filologii w uniwersytecie

warszawskim, który w pracy o Janie asickim zastanawia

si kr\'tycznie nad mitologi litewsk, a nastpnie obrobi mit

o bocianie i wyda kilka innych ciekawych przyczynków;

Ja7i Karowicz, który oprócz rozprawy o jzyku litewskim,

da kilka wybornych studyów, wykazujcych wdrówk mi-

tów. Prace Kazimierza Szulca (f 1887) grzesz dowolnoci.
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Z atwo zrozumiaych przyczyn, ksiki szkolne w Kró-

lestwie i W. Ks. Poznaskiem wychodz bardzo rzadko; za

to w Galicyi jest ich sporo, i to niekied}- niemaej wartoci.

Spraw szkoln, przy zmienionych na korzy narodo-

woci stosunkach w monarchii austr3'ackiej, dzielnie podj
zasuony z wielu wzgldów lekarz y<'/s(/ /)/W/ (f 1878) przez

wydanie rozprawy »o reformie szkó krajowych« r. 1865— 6,

oraz czynne popieranie na sejmie galicyjskim wniosków przez

siebie postawionych. W drugiej poowie roku 1867 wyszed

statut, zaprowadzajcy rad szkoln krajow w Galicyi, ustawa

o jzyku polskim wykadowym w szkoach ludowych i re-

dnich, oraz liberalna ustawa o stowarzyszeniach; one-to day
mono rozwinicia szerszej dziaalnoci pedagogicznej. Myl
Bronisawa Trzaskozvskiego, który zaproponowa utworzenie

»Towarzystwa pedagogicznego <, podjo kóko nauczycieli

lwowskich, do którego naleeli: Karol Maszko7vski, Chlebow-

ski, Kozlo7vski, Samolewicz, Ahtnk, murko, Baranowski,

Szaraniewicz, a które zamierzyo wydawa czasopismo p. n.

»Szkoa«. Z pocztkiem roku 1868 zaczo ono wychodzi,

a komitet redakcyjny zwoa pierwszj- zjazd nauczj^cieli we
Lwowie i przedstawi mu projekt statutu Towarzystwa peda-

gogicznego, opracowany w duchu wieo wydanej ustawy

o stowarzyszeniach. Towarzystwo si zorganizowao i na co-

rocznych swych zebraniach w rónych miejscowociach po-

ruszao z pocztku najogólniejsze, potem coraz szczegóowsze

pytania, odnoszce si do samej treci nauki wychowania,

jakote i losu nauczycieli. Co do liczby uczestników wzra-

stao cigle, tak, e niekiedy liczyo ich okoo 3000. »Szkoa«

staa si organem jego i pod sterem rónj-ch, zmieniajcych

si od czasu do czasu redaktorów, rozwijaa si z rokiem ka-

dym. Pierwotnie miecia rozprawy z caego zakresu peda-

gogiki i dydaktyki, potem zaja si prawie wycznie kwe-

styami, odnoszcemi .si do szkó ludow3xli, a sprawy gimna-

zyalne, za redakcyi B. Trzaskowskiego, obrabiaa w osobnym

dodatku. Gdy jednak póniej dodatek ten zmarnia, i gdy

w onie » Towarzystwa pedagogicznego* nie mona byo wy-

tworzy osobnego wydziau dla spraw szkó rednich i wy-
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szych, powstaa myl utworzenia odrbnego towarzystwa, myl
urzeczywistniona w pierwszej polowie roku 1884 zaoeniem
»Towarzystwa nauczycieli szkó wyszycli< , obejmujcego t
nazw i profesorów uniwersyteckich, którzy wzili w niem

udzia. Pierwsz}' zjazd tego towarzystwa, liczcego ju prze-

szo 500 czonków, odby si w maju 1885 roku we Lwo-

wie i podniós wiele wanych i gruntownie obmylonych pro-

jektów. Organem >Towarzystwa naucz)- cieli szkó wyszych

«

jest miesicznik p. n. » Muzeum «, wychodzcy we Lwowie

od pocztku r. 1885. Mieci on sprawozdania z posiedze

kó nauczycielskich w rónych punktach Galicyi, zwraca

uwag na sprawy szkolne ogólniejsze; podaje w krótkoci

wyniki bada naukowych w rónych gaziach wiedz}', za-

znajamia z treci i wartoci lub tytuami przynajmniej dzie

wieo wydanych.

Warunki tedy rozwoju pedagogiki w Galicyi s bardzo

pomylne; a pomimo ogóln3^ch narzeka na wszelkiego ro-

dzaju braki, zna tu prawdziwe zamiowanie do zawodu nau-

czycielskiego i rozumienie jego obowizków. Literatura peda-

gogiczna wzrasta tam cigle. Pedagogik ogólnych jest do.sy;

pisali je: Edward Huckel (f 1896), Hipolit Seredyski (f 1894),

Stanisaw Sobieski; zasady szkolnictwa przedstawi Antoni

uczkiewicz(i872), zasady dydaktyki Jan Steczkowski (f 1882),

M. Baranowski; history pedagogiki W. Seredyski (f 1892).

W kwestyach szczegóowych pisz: Ettzebmsz Czrrkawski

(f 1896), Zygmunt Saidczyski (f 1893), Franciszek Próch-

nicki, Jerzy Harwot, Leon Kulczyski, M. Barano7vski, L.

Dziedzicki, Ludomir Grr/nan, S. Siedlecki, J. Soleski, A. Ra-

decki, M. Maciszewski, Bolesaw Makowski, R. Palmscin,

Fr. Toniaszezoski, J. Fafara, T. Garlicki, T. Sotysik, Br. Gu-

stawicz, Fr. Majchrozuicz, II. Parasiewicz. Obszern Histo-

ry szkó ludowych król. stó. miasta Lwowa*, nakreli Mie-

czyslazi) Baratozuski (1895).

W Królestwie zwrócono si gównie do ogólnych za-

gadnie pedagogicznych i do kwestyj wyksztacenia elemen-

tarnego. W tym wzgldzie wielce si zasuy ^higust Jeske

(t 1^75). którego » Systematyczny kurs nauk elementarnych*

**
4
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(od roku 1872— 1875) znalaz wielkie powodzenie i w po-

wtórzonych wydaniach drukuje si dotychczas. Zobrazowa-

niem ruchu pedagogicznego zajo si wydawnictwo podjte

przez S, Dickseina, a wsparte prac kilkunastu nauczycieli,

p. n. » Rocznik pedagogiczny < (2 tomy). Zaoone przez E.

Babiskiego w roku 1882 czasopismo dwutygodniowe p. n.

» Przegld pedagogiczny*, przeszedszy smutne dzieje niedo-

magania redakcyjnego, zdaje si mie przyszo przed sob
i moe skupi istotnie, jak zamierzano pierwotnie, wszj^stkie

utalentowane si}^ pedagogiczne u nas. Gdyby wydawnictwo

»Encyklopedyi wychowawczej < ruszao si szybciej, mogob}-

stanowi bardzo doniosy czynnik rozwoju pogldów pedago-

gicznych. Z autorów, którzy najczciej przemawiali w spra-

wach wychowania i nauczania, wymieni naley: Ignacfgo

Boczyliskiego (f 1883), Henryka Wernica, Adolfa Dyga-

siskiego, Antoniego Bdzkiewicza (f 1893), Jana Paplo-

skiego (f 1885), Floryana agowskiego, Wadysawa No-

wickiego, Stanisawa Mieczyfiskiego, S. Jagodziskiego, Jicr-

gielewicza (f 1895). Podrczniki ukadali: Gracyan CJiniie-

lewski, Antoni Popawski (f 1879), JFinccjity Tryhilski

(f 1882) i inni.

W W. Ks. Poznaskiem pisuj o kwestyach pedago-

gicznych: Izabella z Moszczeskicli Rzepecka i A. Cluidzy-

ski (czciej po niemiecku ni po polsku).

Literatura dla dzieci nie przedstawia si bardzo wie-

tnie. I tu, jak w belletr3^styce dla dorosych, przemagaj tó-

maczenia z obc\-ch jzyków, co jest bezwtpienia rzecz nie-

zdrow i niewaciw. Przedsiwzito wprawdzie dawno po-
dane wydawnictwo » Biblioteki dla modziey*, ale j wyko-

nano fatalnie; dano pikny druk i papier, a tre, jz3'k, styl

pozostawiono bez kontroli. Ci, którzy pozyskali pewne imi
w literaturze dziecicej, ss^: Jan Kanty Gregorowicz {y 1890),

W. L. Anczyc {f 1883), Hipolit Kuczyski (f 1885), Ty-

•moteiisz Rodzisze7vski {y 1893), y. Al. Zaleska (f 1889), Ali-

cialiia Zieliska, Wadysawa Izdebska, Józefa Ka/nocka,

Teresa Jadwiga Papi, Zofia Moraxvska, Zofia Bukowiecka,

Jadwiga Cirzszczewska, Jadwiga Warnka, Janina Sedlacz-
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kówna, Mieczysaw Brzeziski, Szczsny Zahajkiewicz, Izydor

Pocchc, lVadysazv Beza, Jadwiga Zeilieifu (Jaskóka), He-

lena Bojarska, Bronisa7va Porawska, VVadysa7v Umiski.

Czasopisma: »Przyjaciel dzieci« i »Wieczory rodzinne< w War-

szawie, »Wiek modociany «, >May wiatek « we Lwowie sta-

raj si wywoywa prace oryginalne i w ostatnich czasach

usiowania ich osignl}- pomyhiy rezultat. Zaznaczj'^ te
mona wydawnictwo » Biblioteki tanich ksiek dla ludu

i modziey «, wychodzce w Cieszynie nakadem E. Fei-

tzingera (66 tomików), » Biblioteczki dla dzieci i modziey <,

podjte przez O. Zukerkandla w Zoczowie (24 tomiki), do
starannie prowadzone. Tene nakadca wydaje » Bibliotek po-

wszechn« (196 tomików). Cennym przewodnikiem informa-

cyjnym o wartoci rónych dzie i dzieek dla dzieci jest

» Katalog rozumowany ksiek dla dzieci i modzie}^ <, ogo-

szony w Warszawie r. 1895 i majcy ju swój > Suplement

«

(1896).

Literatura dla ludu, której wano zasadnicz bezwt-

pienia kady pojmuje, dosy biednie wyglda. S wprawdzie

zacne usiowania, ale odosobnione. Najwicej zapewne po-

ytku przynosi w Królestwie dziaalno Ko7irada Prószy-

skiego (Promyka), który swoim tanim, a znakomicie uoonym
» Elementarzem « wan odda ludowi przysug, a innemi wy-

dawnictwami, oraz umiejtnem redagowaniem » Gazety wi-
tecznej* popiera i popiera niezmordowanie spraw owiaty

ludu. Drugie pismo dla ludu w Warszawie p. t. >Zorza«

w ostatnich latach zaczo si pomylniej ni poprzednio roz-

wija pod redakcy Ignacego Malinowskiego. Wydawnictwo

> ksieczek io-groszowych«, w którem bior udzia ludzie

znani z nauki lub talentu, moe przyczyni si znacznie do

rozszerzenia czytelnictwa wród warstw mao uksztaconych.

Równie zaznaczy naley niema donioso Taniego

wydawnictwa« dla ludu, gdzie obok powiastek, mieszcz si

te popularne opracowania z zakresu nauk przyrodniczych,

rolnictwa i dziejów powszechnych. Zuytkowano tu midzy
innemi powieci znakomitych autorów naszych, odpowiednio

je przerobiwszy, wywoano prace modych talentów (M. Brze-
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zmski, Anoszka, Iskierka i in.); a w tendencyi zachowano

równowag i umiarkowanie, nie siejc ziarn zawici klasowej.

Monaby tyWio t zrobi wydawnictwu uwag, e w obrazach

ycia wiejskiego przewanie ujemne strony s uw3^datnione,

po czci moe z powodu ogólnego nastroju w belletryst5'^ce,

po czci wskutek tego przekonania bdnego, jakoby od wad,

uomnoci i grzechów leczy miay najskuteczniej przykad)^

okropnych skutków, jakie sprowadzaj owe wady, uomnoci
i grzechy.

Boguuiil IJipolit Tarczyski (185 1 f 1892), pocztkowo
nauczyciel ludowy w Drobinie, Boguszynie i Osiecku nad

Wis, potem przeniósszy si do Warszawy, gorliwie zacz
pracowa na niwie pimiennictwa dla ludu. Pierwsz sw
prac pomieci w » Przegldzie Tygodniowym*, piszc »0 szko-

ach i nauczycielach ludowych w kraju naszym« (1875). Na-

stpnie, prócz wspópracownictwa w tem pimie i w innych,

jak »Swiat«, >Tygodnik Powszechny«, »Nowiny«, »Prawda«,

» Przegld bibliograficzno-archeologiczny«, wyda w ksiecz-
kach oddzielnych w Warszawie: » Pierwsze wiadomoci o wie-
cie« (1876), »Obowizki obywatela* (1878), »Smok we wsi«

(1879), »Zwierciado towarzj^skich nieprzyzwoitoci« (1879).

Dziaalno jego wzmoga si mianowicie od r. 1880, kiedy

ogosi: »Co Piotrek z Drobina widzia w owiczu ?«, >0 dro-

gach na ldzie, wodzie i powietrzu*, »Jan Samulczak*, »Wie
i miasto*, »Kret, je i nietoperz*, »0 Franciszku Karpi-
skim*, »Pokutujcy duch*. W r. 1882 wyszed jego: »Micha
Kubicki, straak*; w r. 1883: »Ksieczka dla winiów*,
»Ziemia«, »Praca i kapita*, »Szara Bera* (krotochwila w i

akcie), »Czem by i jest wocianin?*, »Pan Laborski w ma-

em miasteczku*. Potem wychodziy: »0 rozbójniku Florku,

kulawym dyable i czarownicy Marynie* (1885), »Zagadki, py-

tania i arciki dla dzieci* (1887), »0 ks. Adamie Durskim,

kanoniku uniejowskim* (t. r.), »Gsi Barnaby* (1888), »U nas

a w Brazylii* (1891).

W Galicyi towarzystwo, zaoone w r. 1882, pod nazw
» Macierzy polskiej* ma za zadanie wywoywa prace zmie-

rzajce ku owieceniu i umoralnieniu ludu, lecz, jak dotd.
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niezbyt wietnie je spenio. Wydane przez nie ksieczki

w maej t\-lko mierze na nznanie sobie zasnyy.

Józef CJiiiiiclcivski (Józef z Boclini), pisarz dla dzieci

i ludu, urodzi si w Boclini, tame uczszcza do gimnazyum,

a potem ksztaci si w Krakowie i Lwowie, gdzie skoczy
kurs pedagogiczne, poczem zajmowa si nauczycielstwem

prywatnem i publicznem w kilku miastach, by okrgowym
inspektorem szkó ludowych, a obecnie jest nauczycielem

w seminaryum nauczycielskiem mskiem w Krakowie. Na
polu pi.miennictwa wystpuje od r. 1860, kiedy ogosi w Bo-

chni » Zbiór powinszowa dla dzieci jako te i dorosym su-

y mogcy na wszelkie uroczystoci doroczne 3: (2-e w}'d.

Kraków-Lwów, 1868). Druga z kolei ksika jego mieci

w sobie ju prace wasne: » Wizanka, zawierajca powiastki,

wiersze i opowiadania w nagrod dla pilnych i grzecznych

dzieci napisane « (Kraków 1867). Potem wyda: *Ksieczk
do naboestwa dla szkolnych dzieci « (1868), ^ Zbiór pieni

dla modziey szkolnej, z muzyk Karola Niemczyka* (serya

I. r. 1868, serya II. r. 1870, Kraków), »Zbiór pieni dla klas

wyszych szkó ludowych, z muzyk K. Niemczyka" (tame

1870), »Dziwne spotkanie*, »Wdziczno sieroty* (tame

1871), » Zagadki, zgoskówki, amigówki, rebusy dla grzecz-

nych i pilnj^h dzieci* (tame t. r.), » Dziecicy wiatek

w obrazkach i wierszykach dla dobrych dzieci* (tame 1874),

» Nauka przygotowawcza w klasie I-ej szkoy ludowej przed

uyciem elementarza, cz I-a teoretyczna* (Lwów 1877).

By lub jest wspópracownikiem » Przyjaciela dzieci*. » Zorzy «,

»Tygodnika mód«, » Wocianina*, »Szkoy«, pisujc wiersze,

powiastki proz i rozprawki pedagogiczne.

Józef Chociszewski (pseudonim Tworzymir), ruchliwy

wielce pisarz wspóczesny dla ludu i dla modziey, urodzony

i wyksztacony w W. Ks. Poznaskiem, tam dziaalno swoj

rozwija, poczynajc od r, 1862, kiedy ogosi powiastk p. t.

»Bojomir czyli zaprowadzenie chrzecijastwa w uycach*,

»Ksik dla ludu, w której s zawarte opowiadania, powie-

ci i wiersze* (cz II teje ksiki w r. 1863, cz III

w r. 1864), oraz » Kilka powieci i opowiada, powiconych
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modszemu szczególnie pokoleniu*. W roku 186,5 W3'da on

dzieko w 3-ch czciach p. t. » Przyjaciel polskich dzieci

czyli zbiór rón5xh poytecznj-ch wiadomoci, powiastek,

wierszyków, zagadek i t. d. dla pouczenia i rozry\vki nietylko

dzieci, ale i starszych osób« (Gdask). W roku nastpnym,

skróciwszy tytu, zacz wydawa czasopismo: »Prz3'jaciel

dzieci, pismo szeciotygodniowe z obrazkami dla pouczenia

i rozrywki dzieci, modziey i starszych osób<. Redagowa je

w Pelplinie, gdzie przebywa, ale drukowa w Gdasku. Ska-

dao si z zeszycików 3—4-arkuszow3xh formatu i6-ki. Opo-

wiadania biblijne, ywoty witych, opisy kocioów, wspo-

mnienia, obrazki z historyi naturalnej, powiastki i wierszyki

wypeniay program »Przyjaciela«. Najwicej pisa tu sam

Chociszewski, za gówne zadanie poczytujc » utwierdzanie

serc dziatwy w zasadach w. wiary katolickiej, bez obrazy

jednake innych wyzna «. Stara si o wykad przj^stpny

i interesujc3^ dla dzieci zarówno »w paacach jak i w cha-

tach «, dc do zatarcia rónicy stanów i chtnie mieszczc

powiastki z ycia ludu. W roku 1867 w tym samj^m forma-

cie, rozmiarze i duchu by wydawany i drukowana- »Prz3'ja-

ciel« w Chemnie. Podobno rok 1868 stanowi przerw w wy-

dawnictwie, które z pocztkiem nastpnego ulego zmianie

pod wzgldem formatu i jako zupenie nowe przez redaktora

przedstawionem zostao. Pierwszy- numer w^3'szed d. 2 st3xznia

1 869 r. ; odtd a do 26 czerwca pojawia si w wiartce to w Che-

mnie, to w Poznaniu. W programie na pierwszym planie po-

stawi Chociszewski art3'kuy treci religijnej i opis3^ kocioów;
nastpnie histor3- i pimiennictwo, dalej powieci, opowiada-

nia i komedyjki, opisy z histor3'i naturalnej, wiersze, rozmai-

toci, zagadki, amigówki, zgoskówki, rebus3\ Pracowa naj-

wicej sam, ryciny bra, skd si dao, wc W3'brednym by
nie móg. Znowu nastpia przerwa i dopiero dnia 7 kwietnia

1870 roku zacz wychodzi »Przyjaciel dzieci i modziey

«

jako pismo dwuty-godniowe i utrzyma si a do czerwca

roku 1873. Mówi wiele o ludzie, z jego zwyczajami i klech-

dami czsto zaznajamia modzie. Serdecznie przemawia do

dzieci, z prawdziw arliwoci odzywa si do rodziców,
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aeby usiowania jego popierali. Jednake pomimo wielkiej

tanioci pisma (772 srebr. gr. za wierrocze), móg zaledwie

300 zebra prenumeratorów. Musia Chociszewski znowu lat

kilka si wstrzyma, a gdy sdzi, e bdzie szczliwszy,

próbowa na nowo. W roku 1878 zacz wydawa w Pozna-

niu miesicznik p. n. » Dzwon wielkopolski, pismo dla ludu

i modziey «. Zawiód si i tym razem; po trzech zeszytach

musia wydawnictwo przerwa. — Prócz czasopism, wydawa
kalendarze dla ludu, mnóstwo nakreli powiastek, wyda pod-

rcznik historyi i pimiennictwa polskiego z ilustracyami,

krelone w sposób jak najprzystpniejszy. Pod wzgldem po-

prawnoci jzyk jego i styl nie celuj.

Prócz Chociszewskiego odznaczyli si w W. Ks. Pozna-
skiem na polu pimiennictwa ludowego: ks. Tloczyski, ks.

Chokowski i Mieczysiazv z nad ]Varly (Lcitgeber f 1895).

Lud, bd co bd, chce cz5'ta, chce si uczy, dowo-

dem tego czciowym jest istnienie czasopism ludowych, które,

jakkolwiek niezupenie odpowiadaj moliwym wymaganiom,

rozchodz si przecie w dosy znacznej liczbie egzemplarzy.

Jest wic nadzieja, e owiata, chocia bardzo utrudniona,

przedrze si powoli do najniszych a najliczniejszych warstw

ludnoci, byleby stara odpowiednich nie zaniechano ^).

Upynione ju trzydziestolecie mona nazwa pomylnem
dla rozwoju nauk matematycznych w kraju naszym \ Do
tego rozwoju przyczynio si przedewszystkiem otwarcie

Szkoy Gównej w Warszawie (1862), zaoenie Towarzystwa

') Próba utworzenia wykazu dzie i pism ludowych wysza we
Lwowie roku 1894 P- "• »Bibliografia wydawnictw ludowych, staraniem

Iw^owskiego Koa artystyczno-literackiego wydana*. Obejmuje ona okres

od roku 1848; dzieli si na 10 grup: pisma religijne, pedagogiczne, hi-

stor)'Czne, powieci, naukowe, rolnicze, bibliografia (t. j. katalogi), va-

ria, czasopisma, kalendarze.

^) W dziale matemat3ki korzystam z iiolat, lul/ieloiiycli mi

przez p. S. D.
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nauk cisych w Paryu (1870), otwarcie Akademii umiejtno-

ci w Krakowie (1873). Ruch, nadany przez te instytucye,

z których dwie pierwsze po krótkiem istnieniu y przestay,

trwa dotd. Szkoa Gówna wydaa do znaczn liczb wy-

chowaców, którzy uprawiali i uprawiaj dotd nauk czyst.

Towarzystwo nauk cisych w Paryu przez zaoenie od-

dzielnego >Pamitnika«, powiconego rozprawom z dziedzin}'

matematyki (12 tomów), dao mono autorom ogaszania

prac specyalnj-ch, które w innych czasopismach z powodu

treci swej nie mogy znale przytuku. Przez czas jaki To-

warzj-stwo to, którego zaoycielem i mecenasem by zacny,

a przedwczenie w r. 1880 zmary, obN^watel Jan hr. Dzia-

yski, ostatni potomek rodu, kierowao wydawnictwami ma-

tematycznemi > Biblioteki Kórnickiej <s bdcej wasnoci
Dziayskich (teraz Zamojskiego), póniej jednak kierownictwo

to ustao. Podnie te naley z uznaniem w3'dawnictwo » Bi-

blioteki matematyczno-fizycznej « (obecnie: Dziea i rozprawy

matematyczno-fizyczne; — od r. 1882 Baraniecki, od r. 1885

Czajc7vicz), której zadaniem jest wydawanie wzorowj^ch pod-

rczników z dziedziny matematyki i fizyki dla rónych sto-

pni nauczania, poczwszy od najelementarniejszego (Bcrk-

inana: »Pocztki arytmetyki*, M. A. Bara^tieckiego: »Ar)'t-

metyka«, tego: » Pocztkowy wykad syntetyczny wasnoci
przeci stokowych<, Badowskiego: »Geometrya«, W. Za-

jczkowskiego: »Gieometrya analityczna*, yJ. Czajewicza: »Try-

gonometrya paska i kulista«, S. Kramsztyka: »Wiadomoci
pocztkowe z fizj^ki*, Aiigtisia ]Vikozvskiego: »Zasady fi-

zyki «, tego: »Wiadomoci pocztkowe z gieografii fizycznej

i meteorologii, J. N. Frankego: » Mechanika teoret3'czna«,

/. Jdrzejewicza: > Kosmografia «, B. Danieletmcza: » Podstawy

matematyczne ubezpiecze yciowych « i in.). — Zaoone
staraniem .5'. Dicksteina, W. Gosiewskiego, Ed. i Wl. Natan-

sonów w r. 1888 nowe czasopismo: » Prace matematyczno-

fizyczne « (dotd 7 tomów) skupio pracowników specyalnych

w dziedzinie matematyki i fizyki i ogasza osobno rozmaite

dziea specyalne i popularno-naukowe. Nadto w r. i8q7 pod
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rcdakc\;i .S". 1 )icksiriiui zac/-<^4y wychodzi Wiadomoci iiia-

tcniaUc/iie .

Xauki matematyczne nie stany ocz\'\vicic w krajit

nu'-/} ni tak, jak stoj za granic; zauway si wszake daje

rosnca z kadym niemal rokiem znajomOv odkry i })rac

nank(nvych, podejmowanych za granic, których wpyw wi-

da na pracacli specyalnych polskicli. W rucliu naukow>'ni

ogólnym Ijierzemy dotd jeszcze udzia saby, lecz nie l^rak

ju pracowników samodzieln3xh i stojc3-ch na wysokoci

nauki nowoczesnej. Tematy podejmowane nie obracaj si ju,

jak to bywao dawniej, w sferze elementarnej i nauczania

szkolnego, lecz sigaj do wyszych zagadnie. Niektóre

z wydanych podrczników uwzgldniaj nowe metody i od-

krycia naukowe i nie ustpuj podrcznikom zagranicznym.

Maa liczba uniwersytetów i katedr, niewielka std ilo pra-

cowników, mogcych odda si prawie W3'cznie studyom

naukowym, jest przyczyn, e duo jeszcze wanych kwestyj

naukowych nie zostao u nas dotd wcale poruszonych.

Obecnie kady rok przj-nosi okoo kilkudziesiciu no-

wych rozpraw z dziedzin}' matematyczno-fiz\-cznej, ogaszanych

gównie w > Pamitniku < i > Rozprawach « Akademii umie-

jtnoci, oraz w » Pracach matematyczno-fizyczn\cli . Za po-

rednictwem Buletynu midzynarodowego (w jzyku niemiec-

kim lub francuskim) Akademii umiejtnoci, oraz sprawozda

do czasopism zagranicznych, wiadomo o tych pracach do-

staje si do literatury europejskiej.

W dziedzinie matematyki czystej wychodz przewanie

rozprawy specyalne, g!i')\viiie /. dziedziny analiz}'. Gieonielr\ a

ma daleko mniej przedstawicieli. Do dawniejszycli pracowni-

ków w dziedzinie matematyki czystej, jak: \\^ii:^'rzyinrc

iiiiirkn (V i.Ssiii, n,iirxk A'/>7(V•;'A^,'A/7' (:-
i

-
-> i ), A(kilj Sa-

gdjlo. Mrrirns. /.a],h-\knwski, ( Ji>sir7i'ski\ l-'(>lkir rski, PiicJn:-

-
. 'kr/:. l\nlk(Ky^ski (pseudonim Trzaska), Baratiiccki

\- K Soclmcki. Oskar /-'(ihidii. liickshiii. przybywaj:

]'hts'.xrkl, Rdjrwski, ShukUkifaUC-.. /."r-n^rski. /)'JW!//ski. Pit-

z\'iiii, Krpiski, Zarcnibd i t. d.

W dziedzinie meclianiki odznaczaj si prace _/. A'.
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Frankego (autora » Mechaniki rozumowej «), Brunona Abaka-

iio7vicza, Jewniewicza, Obrbowicza, KiicJiarzewskiego i Khi-

gcra. W dziedzinie fizyki matematycznej podnie naley

przedewszystkiem oryginalne badania \Vladysla7va Gosiew-

skiego, który od r. 1870 nie przestaje wzbogaca literatur}'

matematycznej podami swego talentu.

Zaczyna si równie ujawnia zamiowanie do bada
historycznych nad rozwojem wiedzy cisej wogóle i w kraju

naszym. (Monografia Frankego o Broku, rozprawy Birken-

inajcra, studya Dicksteina nad Wroskim, dawniejsza roz-

prawa Feliksa Kucharzewskiego o historyi astronomii

w Polsce).

Nauki przyrodnicze po chwilowem zajciu, jakie obu-

dziy wród szerszego ogóu, wróciy do swej dziedziny spe-

C3'alnej, o której publiczno zwykle nic a nic nie wie, a to

tem bardziej, e wielu badaczy bardzo mao udziela si pi-

miennictwu krajowemu, publikujc swe odkrycia, jeeli jakie

zrobi, gównie w czasopismach zagranicznych.

I pod tym wzgldem wszelako po kilkoletniem upieniu

ywszem ttnem zadrgao ycie. Czasopismo » Przyroda i Prze-

mys «, pocztkowo r. 1872 pod redakcy Bronisawa Rejchmana

wychodzce w Warszawie, upado wprawdzie, ale na jego miej-

sce powsta r. 1882 »Wszechwiat «, wydawany pod redakcy

Eugieniusza Dziewulskiego (f 1889) i Bro7iislawa Znatowi-

cza. Obok niego pod t sam redakcy, a przy wspóudziale

przyrodników i mioników nauk przyrodniczych, od roku

1 88 1 wychodzi corocznie duy tom » Pamitnika fizyogra-

ficznego«, mieszczcego cenne przyczynki do bliszego po-

znania kraju. Grono ludzi, skupiajce si okoo tego wj-da-

wnictwa, robi, o ile moe, to, co komisya fizyograficzna Aka-

demii umiejtnoci dla Galicyi. Nie jest to ju objaw mo-
dzieczych zapaów, ale wytrwaej, mskiej pracy w dobrze

okrelonym zakresie. Wychodzce od r. 1883, ale krótko-

trwae, bo tylko cztery lata istniejce, » Sprawozdania z pi-

miennictwa naukowego polskiego w dziedzinie nauk mate-

matycznych i przyrodniczych' daway bardzo szczegóowy
wykaz, wraz ze .streszczeniem i zwiz ocen wszystkich prac
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autorów polskich zarówno osobno wydanych, jak i pomie-

szczonych w czasopismach; stanowi one zawizek przyszej

krytycznej historyi nauk matematyczno-przyrodniczych w kraju

naszym. Zadanie to spehiiaj obecnie w dalszym cigu » Prace

matematyczne*, które wykaz podobny prowadz, przynajmniej

co do matematyki i nauk bliej z ni zwizanych. We Lwo-

wie wychodzi od roku 1876 wyborne, prawdziwie naukowe

czasopismo » Kosmos « pod redakcy Bronisawa Radziszew-

skiego, a przy wspópracownictwie najlepszj-ch si naszych

przyrodoznawczych. Zjazdy przyrodników i lekarzy, w roz-

maitych miastach odbywane (w Krakowie, Poznaniu, Lwowie,

Pradze Czeskiej), oprócz zetknicia si badaczów z rónych

stron kraju, sprawiaj, e poczucie przynajmniej wanoci
nauk, które do takich zebra day powód, ustala si wród
szerszych kó publicznoci, i e z czasem istotne gbsze za-

miowanie do uprawy umiejtnoci przedosta si moe do

warstw obojtnj^ch na ni.

Wspomnie te naley, e przy towarzystwie ogrodniczem

w Warszawie istnieje sekcya przyrodnicza, która skupia dosy

liczne grono pracowników i nieraz do bada daje zacht '
|.

Przechodzc do szczegóowych gazi wiedzy przyrodni-

czej, rozpocz winnimy od astronomii, lubo tu wanie naj-

mniej- napotykamy oywienia. Pochodzi to std niewtpliwie,

e rozwój astronomii wymaga w czasach naszych przyrzdów

potnych, których w kraju naszym brak zupeny. e jednak

przy wytrwaoci i sabemi rodkami nauce suy mona,

wiadczy obserwatoryum prywatne, zaoone w Posku przez

Jana Jdrzejewicza (f 1887), który obok zawodowych swych

zaj lekarskich znajdowa czas na dostrzeenia astronomi-

czne, majce warto istotn. Po przedwczesnej jego mierci

lunety i spektroskopy jego przez nikogo uyte nie byy. —
Teoretyczn prac »0 .sposobach wyznaczania biegu cia nie-

bieskich « ogosi Ja?t Ko7valczyk w Warszawie, a z czasów

nieco dawniejszych przytoczy naley prace dyrektora obser-

watoryum krakowskiego, prof. Franciszka Karlitiskiego. Pod-

') Korzystam tu dosownie z notat p. St. Kr.
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rczniki kosmografii w cigu ostatnich lat kilkunastu ogo-

sili: Karol Hertz i Jedrzejewicz; oba daj dokadny obraz

obecnego stanu nauki, ale druga w zakresie obszerniejszym.

M. Ernst w r. 1897 wyda »Astronomi gwiazd staj-ch «

stanowic jakb}^ uzupenienie powyszych podrczników.

W dziedzinie fizyki ') wspomnie najprzód nale}- pra-

cowników dawniejszych: Wojciecha Urbaskiego, który wy-

da »Fizyk umiejtn « i » Zasady fizyki «; dalej Edwarda
Wadysawa Skib-, który rozwin »Teory zjawisk wosko-

watoci«, »Now teor>' rozszczepiania si wiata «, »Teor3^

matematyczn pochaniania wiata « i inne; Feliksa Strze-

leckiego (1823— 1883), Tomasza Staneckiego (1827— 1891).

W cigu lat ostatnich pracownia fizj^czna uniwersytetu

krakowskiego staa si ogniskiem doniosej i oywionej dzia-

alnoci, zwaszcza w dziedzinie skraplania gazów i wi-
cych si z kwesty t zada; dokonao si to za spraw Zy-

gmunta Wróblewskiego (f 1888), którj- wprowadzi tam

udoskonalone metody bada. Prace jego nad temperatur

kr>'tyczn tlenu ciekego, nad wytwarzaniem nader nizkich

temperatur, nad objawami dyfuzyi, i wiele innych, za-

pewniy mu trwa pami w dziejach nauki. Badania te

w dalszym cigu prowadzi K. Olszewski, którego dowiad-
czenia nad skropleniem wodoru i wieo odkrytj^h pierwia-

stków gazowych w atmosferze znaczny znalazy rozgos. Nie-

mniej wane znaczenie maj prace dwóch innych profesorów

krakowskich, A. W. Witkowskiego i Wadysawa Natan-
so7ia, tyczce si przewanie termodynamiki. Pierwszy z nich

nadto ogosi obszerny wykad fizyki (dotd wysza dopiero

cz I), drugi za »Wstp do fizyki teoretycznej «, wkracza-

jcy do dziedziny zada najwyszych nauki wspóczesnej.

Jakkolwiek zreszt pracowni fizycznych w kraju jest

bardzo mao, badania dowiadczalne w rónych dziaach fi-

zyki dosy si rozwiny, dowodzc gorliwoci pracowni-

') Co do caego dziau nauk przyrodniczycli korzystaem ze szkicu,

jaki o rozwoju tyci nauk u nas pomieci »\Vszechwiat« w N. 14
z r. 1892, obchodzc dziesiciolecie swego istnienia; — oraz z notatki

p. SL Kr.

30
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ków, którzy staraj si korzysta i ze szczupych rodków,

jakie do rozporzdzenia maj. Wymienimy tu mianowicie

prace Olcarskicgo^ IJooiinskiego, Dziewulskiego (o wasno-

ciach mieszanin wody i alkoholu), //. Mcrczynga (o ugina-

niu wiata, o przepywie cieczy przez rury), Ko7valskiego,

Bogiiskiego, Abakanowicza (gównie z zakresu elektrotech-

niki), Gostkowskicgo (z tego samego dziau), J. Zakrzewskiego,

'Silbcrseina, Biernackiego (o nowych promieniach Rentgena).

Liczba nowych podrczników fizyki dosy jest znaczna,

tak, e odpowiadaj one dostatecznie potrzebom rónego sto-

pnia nauki, jak: Soleskiego, Rodeckiego, Kramsztyka, Naan-
sona, Ka7veckiego, Tomaszewskiego i innych, oprócz ksiek
tómaczonych.

Meteorologia, która miaa gównego dawniej przedstawi-

ciela w Apolinarytn Pietkiewiczu, od r. 1885 pozyskaa sy-

stematyczn w Królestwie organizacy. Skutkiem zabiegów

E. Dziewulskiego, sekcya cukrownicza oddziau warszawskiego

Towarzystwa popierania przemysu i handlu zorganizow£Ja

sie stacyj meteorologicznych, zostajcych w cznoci ze sta-

cy centraln w Warszawie, kierowan przez Wadysawa
Kwietniewskiego. Stacyj tych jest 36, a sprawozdania z ich

dziaalnoci, nadsyane do stacyi centralnej, s ogaszane dru-

kiem w » Pamitniku fizyograficznym«. Dziewulski równie

da pocztek dopeniajcemu obserwacye meteorologiczne no-

towaniu pojawów w królestwie rolinnem, a sprawozdania,

nadsyane do redakcyi » Wszechwiata*, byy nastpnie uka-

dane przez Waeckiego (f 1897) i równie w » Pamitniku

fizyograficznym« ogaszane. — Od znacznie dawniejszego czasu

skrztnie i obficie gromadzone s notatki meteorologiczne

przez Komisy fizyograficzn krakowsk, a równie i Towa-

rzystwo Tatrzaskie posiada szereg swoich stacyj meteorolo-

gicznych, któremi kieruje D. Wierzbicki. Badacz ten zbiera

te i ogasza wszystkie wiadomoci, odnoszce si do burz

i gradów, oraz prowadzi stale spostrzeenia magnetyczne.

Ze wszystkich nauk przyrodniczych najwyej w cigu

rozpatrywanego trzydziestotrzylecia stania chemia, zwaszcza od

roku 1880. Zarówno liczba pracowników i ich rozpraw, jako-

wa
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te stanowisko, zajte przez niektórych w nauce europejskiej,

wiadcz o tern wymownie. Zostaj jednak uczeni nasi, ogó-

em biorc, pod wptywem niemal wycznym cliemików nie-

mieckich, przejmujc od nich nietylko metody dowiadczalne,

ale nawet sposoby obserwowania, wnioskowania, a do wy-

rae i terminologii.

Z dawniejszych przedstawicieli chemii u nas wymie-

niamy: Jakóha Naansona (f 1884), który w r. 1866 wyda
»Wykad chemii organicznej podug systemu unitarnego«;

Emiliana Czyrniaskiego (f 1888), który w r. 1867 ogosi

»Chemi organiczn*; Bronisawa Radziszewskiego, który da
si pozna wielu pracami drobnemi, a mianowicie » Badaniami

teoretycznemi i dowiadczalnemi nad teory podstawie « i te-

ory fosforescencyi
;
Jiilia7ia Grabowskiego (f 1882).

Przechodzc do modszego pokolenia, zauway naley, i
najwicej pracowników zajmuj studya nad ciaami organicz-

nemi. Tutaj spotykamy znakomite nazwisko Alarcelego Nen-

ckiego, który nietylko wród naszych uczonych jest zjawi-

skiem niepospolitem, ale i we wspóczesnej nauce powszech-

nej zajmuje stanowisko jedno z najpowaniejsz5'ch. Od r. 1870,

kiedy wyda sw rozpraw o utlenianiu cia aromatycznych,

do dzi dnia nie ustaje w pracy gorliwej a obfitej w wyniki,

rozpatrujc stron chemiczn trawienia i rónych fermentacyj,

ciaa biakowate, barwnik krwi i óci, oraz mnóstwo innych

przedmiotów bio-chemicznych. Jako przewodnik w pracy na-

ukowej, Nencki zasuy si wielce, kierujc pierwszemi kro-

kami na polu bada samodzielnych bardzo znacznej liczby

modszych aspirantów nauki.

Ci modsi grupuj si gównie w metodzie i zakresie

bada okoo Nenckiego (kierunek biologiczu}^) i Radziszew-

skiego (kierunek vSyntetyczny). Oto nazwiska goniejsze: Ban-

drowski, Gsiorowski, Horbaczewski (synteza kwasu moczo-

wego), Kostanecki (studya nad barwnikami), Lachowicz, Mo-
rawski, Niementowski, Pazvlewski, Kasiski, Schramm. Z po-

midzy pracujcych cakiem niezalenie wyróni naley

Ediuarda Wróblei^skiego (f 1892), brata Zygmunta, którego

badania w wysokim stopniu przyczyniy si do uzasadnienia

30*



— 468 —

panujcej obecnie teoryi zwizków organicznych, a przede-

wszystkieni aromatycznych.

Ogóhie wasnoci chemiczne cia, wpyw rónych czyn-

ników fizycznych na przebieg spraw chemicznych, badania

nad powinowactwem cliemicznem w rónych jego przejawach,

wogóle ten dzia chemii, który nazywaj fizycznym, zajmowa
takich pracowników, jak: Pawlewski, Boguski, Schramm,
a przedewszystkiem Briihl, poprzednio lwowski, a obecnie

heidelberski profesor, który z zamiowaniem zajmuje si kwe-

sty zalenoci pomidzy wasnociami optycznemi a che-

micznemi cia, jakkolwiek nie zaniedbuje te wasnoci me-

chanicznych, objawów termo-chemicznych oraz techniki subtel-

nych prac fizyko-chemicznych.

Podrczniki chemii napisali i wydali: Bronisaw Znao-
wicz (1884), E. Bandrowski (1892— 4); ale daje si uczuwa
potrzeba podrczników obszerniejszych.

W badaniach zoologicznych da si widzie ruch dosy
oywiony. Poruszano najrozmaitsze kwestye z zakresu anato-

mii porównawczej, histologii, historj rozwoju, systematyki,

teratologii i rozsiedlenia gieograficznego zwierzt. Wyrobio si
wielu badaczów samodzielnych, którzy, z wielk dla postpów
zoologii korzyci, utrzymywali si na równym poziomie

z uczonymi za granic, stosujc najnowsze badania, wszel-

kie udoskonalone rodki nowoczesnej techniki mikroskopo-

wej utrwalenia materyau do bada i przechowywania go

w zbiorach.

W dziale anatomii porównawczej, histologii i embryolo-

gii zwierzt odznaczyli si pracami swemi: Benedykt Dybow-
ski, Antoni /aworozvski, H. Wiclowiejski, Horbatowski, Kar-
liski, JózefNusbaum, Kadyj, Rumszewicz, Wicrzcjski, Feliks

Urbaiiowicz, August Wrzeniewski (f 1892; wyda on take
» Zasady zoologii «), Ko7valewski, Dmowski, Micha Girdivoj.

O wiele liczniejsze s prace z dziedziny systematyki

i rozsiedlenia gieograficznego zwierzt; kada niemal gro-

mada zoologiczna ma swoich specyalnych badaczów; istoty

wszake o niszej organizacyi wicej bywaj uwzgldniane

ni wysze. Tu zapisali swe nazwiska: Wadysaw Tacza-
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nowski (t 1890), Antoni Waecki (f 1897), Stanisaw Kru-

szyski, Getko-Wydga, Kazimierz Wodzicki [y 1889), An-

to7ti Slosarski, MicJia Wierzbowski, Ulanowski, omnicki,

Klemensiewicz, Radoszkowski, Bobek, Dziedzicki, Sznabl, Jo-

zef Bkówski i wielu innych.

W botanice, ruch naukowy, dawniej przewanie ku sy-

stematyce skierowany, obecnie obejmuje te fizyologi, anato-

mi mikroskopow i gieografi rolin. W dziale fizyologii ro-

lin wane s prace Emila Godlewskiego, Pramowskiego,

Jentysa, Oleskowa, Raciborskiego. W anatomii mikroskopo-

wej zasyn przedewszystkiem Edward Strasburger {y>K.r6tk.\

rys rozwoju szparek u rolin«, »Dwupciowo«, wieloksztat-

no i krz\'owanie si rolin «, »0 zjawiskach ruchu u ro-

lin «, >> Krótki przewodnik do zaj praktycznych z botaniki

mikroskopowej « i wiele innych), a nastpnie Ed7vard Jan-

czewski, Józef Rostafiski (który take skreli dzieje botaniki

w Polsce), Ignacy Szyszylowicz. W dziale systematyki i ogól-

nej biologii rolin nalej^ wspomnie Leona Cienkowskiego

(f 1887), który w znawstwie istot stanowicych granic po-

midzy wiatem rolinnym i zwierzcym by jednym z przo-

downików caego wiata naukowego. Pracownicy wymienieni

w dziale poprzednim odznaczyli si równie i w tym, a obok

nich: RotJiert, Nowakowski, W. Dybowski, F. Kaniieriski,

Zapaowicz, Rehman. — Florystyka (rozmieszczenie gieogra-

ficzne rolin) zajmowaa bardzo wielu pracowników, zwaszcza

w grupie rolin kwiatowych; tu zaznaczyy si nawet na-

zwiska kobiece: Hcmplówna, Twardowska, Anna Mochli-
ska, Pa7viska, Zawadziskie, Nicsuchowska. Na szczególne

wyrónienie zasuguje Kazimierz apczyski (f 1893), który

dla kadego gatunku, zebranego przez siebie i przez innych,

kreli linie rozmieszczenia gieograficznego na zachód po-

udnikiem 33*' (od Ferro), na wschód — poudnikiem 51°, na

poudnie Karpatami i równolenikiem 47,5°, a na pónoc Ba-
tykiem i równolenikiem 57,5°. Praca nad zasigami pozio-

mem! (tj. rozmieszczeniem rolin w rónych miejscowociach)

posuwa si wprawdzie ranie, chocia daleka jest jeszcze od

wyczerpania, i zachodni nasi ssiedzi o wiele nas wyprzedzili
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w tym kierunku. Za to, co do zasigów pionowych, to na

Babiej Górze, w Tatrach i w górach Pokucia praca jest da-

lej posunita ni w Sudetach, Górach Olbrzymich i na Har-

zu. Tu badania Zapaloivicza, Kotuli i apczyskiego posu-

ny wiadomoci nasze daleko naprzód. Dla ciekawoci lite-

rackiej doda winienem, e apczyski opracowa » Flor Pana

Tadeusza*; rzecz ta wysza ju po jego mierci w r. 1894.

W dziale nauk gieologicznych zauway mona zupeny

brak opracowa treci ogólniejszej, w którychby spotka mo-

na byo jakie nowe, oryginalne pogldy, oraz pewn do-

rywczo rozpraw ogaszanych, rzadko kiedy dorastajcych

znaczenia monografij. U nas zamknito si w, granicach fizyo-

grafii. Petrografi zajmowali si: Feliks Kreutz, Rudolf Zu-

ber, Józef Sietniradzki, Pfafjius, Morozewicz. Gieologia histo-

ryczna (stratygrafia) zajmowaa znaczniejsz liczb badaczów,

którzy pokanym szeregiem prac przyczynili si niemao do

znajomoci gieologii kraju naszego, ugruntowanej na dzieach

Puscha, Roemera, Zeusznera, dodajc do nich niejedno wane
uzupenienie lub sprostowanie. Tu zaznaczyli si: ^lloizy Alth

(1819 t 1886), Dunikowski, Wadysaw Szajnocha, AHe-

dwiecki, omnicki, Zarczny, Wincenty Kosiski (f 1883),

/a)i Trrjdosicwicz, I-Contkicwicz , Michalski. Na osobn
wzmiank zasuguj dwa wydawnictwa, streszczajce ponie-

kd gówne wyniki dotychczasowych bada gieologicznych;

s to: Atlas gieologiczny Galicyi i Mapa gieologiczna Kró-

lestwa Polskiego, Galicyi i krajów przylegych, wydana w XI
tomie » Pamitnika fizyograficznego« z tekstem opracowanym

przez Siemiradzkiego i Dunikowskiego. Podrcznik » Minera-

logii « oraz » Mineralogii i gieologii « wyda A. Maryan o-
mnicki, » Mineralogii « samej Szklarz. »róda mineralne Ga-

licyi* opisa Wadysaw Szajnocha.

Z prac gieografii fizycznej dotyczcych, bardzo nie-

licznych, najwicej stosunkowo powicono hidrografii kraju.

Eugieniusz Dziewulski, Rosworo7vski, Wacaru Nako7vski,

Antoni Rchman opisywali jeziora; Choroszewski— rzeki Po-

lesia. Gotfryd Ossowski pisa o jaskiniach, Rronisaw Gusta-

wicz — o ródliskach Dunajców i zestawia pomiary tatrza-
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skie; Wierzejski rozpatrywa Tatr\- w okresie lodowym; Waj-

gel da pogld na rzeb Czarnohor}'.

Z pomidzy popularyzatorów nauk przyrodniczych wo-

góle wymieni naley Karola Jurkiewicza, Bro7iisla"va Rejch-

mana, W. Boberskiego, a szczególniej Stanisawa Kram-
szyka, którego »Szkice prz^-rodnicze* (1892) z dziedziny

astronomii, gieo-fizyki, fizyki, wykaza}^ w caej peni rzeteln

wiedz i talent pisarski.

W nauce gospodarstwa wiejskiego zapisay si takie na-

zwiska, jak: B. Aleksandrowicz (f 1895), Juliusz Au, A. Ba-

raski, J. Berger, Ludwik Górski, Ed. Jankowski, Z. Jaro-

szewski (f 1895), L. Jastrzbowski, T. Kowalski, Z. Lange,

K. Lewicki, Lgn. Lyskowski, J. Mittelstacdt, A. Popiel, G.

B. Rogójski (f 1896), A. Sempoowski, J. Soldraczyiiski, IV.

Strzelecki, A. Trylski, J. Sypniewski, Ant. Zieliiiski. Czaso-

pisma: > Gazeta rolnicza «, » Hodowca «, » Gospodarz « i inne

rozpowszechniaj wiedz tak niezbdn dzi dla owocnego

prowadzenia gospodarstw.

Nauki techniczne maj swoich przedstawicieli w Tad.

Chrzanowskim, J. Heilpernie, Janie Heurichu, S. Jaruiun-

dzie, Wadysawie Klugerze, Feliksie Kticharzewskim, A.

Miecznikowskim, J. Pietraszku, Józejie Spornym, A. L. Su-

ligowskim, J. Swiecianowskim, Stanisawie Szajarkiewiczu

(f 1885), Aleksandrze Weinbergit. Czasopisma: » Przegld

techniczny «, »Inynierya i budownictwo «, » Czasopismo tech-

niczne*, » Gazeta rzemielnicza «, » Encyklopedya techniczna«

su za organa rozpowszechniania poszukiwa specyalnych.

Bardzo cennego dziea dokona Feliks Kticharzewski, oga-

szajc » Bibliografi polsk techniczno-przemysow«, dopro-

wadzon do roku 1874 (Warszawa 1894).

Otwarcie Akademii lekarskiej '), a nastpnie Szkoy Gó-
wnej sprawio przewrót w naszeni pimiennictwie lekarskiem.

') W tym dziale korzystam z notatek p. Z. Kr.
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Poprzednio ruch bardzo powolny skupi si w Towarzystwie

Lekarskiem Warsz. i jego » Pamitniku « tudzie w » Tygo-

dniku Lekarskim* (1847 —1868). Dwaj znakomici ludzie:

Feliks Szokalski i Ludwik Naansofi (f 1896), ten ruch gó-
wnie podtrzymywali i oywiali. Wkrótce po otwarciu szkoy

wyszej zaczy si ukazywa — zjawisko oddawna niewi-

dziane — powane podrczniki naukowe : Szokalskiego

(f 1 89 i), Hirszfelda (f 1876), Hoyera, Fudakozoskiego (7 1878),

Piaskowskiego, Rosgo , obok kilku nieukoczonych oraz

licznych przekadów. Ruch w tym kierunku pobudza prze-

wanie Girszowt, jakkolwiek jego » Biblioteka Umiejtnoci
Lekarskich* prowadzona bya bez naleytego wyboru i po-

rzdku. Obok tych dzie obszernych prace drobniejsze, mono-

grafie i artykuy gazet przybray zupenie inny, naukowy
charakter. Dyskusye nad dowiadczeniami, w pracowniach do-

konanemi, zaczy wypenia posiedzenia Towarzystwa Lekar-

skiego i jego » Pamitnik*, ^^/ri-s/^^w/ zaoy (1866) nowe pismo

p. t. » Gazeta Lekarska*. Oprócz autorów podrczników ju
wymienionych wystpuj inni uczeni i klinicyci, jak Bro-

dowski, ChaliLbiski, Kosiski, Chojnowski, Na%vrocki, Bara-

nowski, Jodko, uczkiewicz. Ze wzgldu na prace naukowe,

wielkiego znaczenia, na licznych a wyrobionych uczniów, na

wpyw, jaki wywar i dotd wywiera na pimiennictwo nau-

kowe u nas — w tem gronie profesorów pierwsze miejsce

przyzna naley lloyeroim.

Jednoczenie z »Gazet Lekarsk* powstao i drugie

pismo, » Klinika* pod redakcy Dohieszewskiego (f 1896), or-

gan modszych lekarzy, przewanie wychowaców nowej

instytucyi. Z tego pierwszego grona uczniów Szkoy Gównej
najbardziej odznaczy si Markiewicz, którego nader liczne

prace, przewanie treci higienicznej, nietylko na pogldy spo-

eczestwa w tym kierunku wpyny, ale i spowodoway li-

czne a wane ulepszenia. Klinika* wychodzia do r. 187 1.

Po jej zanikniciu, wkrótce, bo w r. 1873, powstaa » Medy-

cyna* pod redakcy J. Rogowicza (potem Fritschego, obecnie,

od r. 1892, Dobrzyckiegoj. Konrad Dóbrski redagowa zao-

one przez si » Zdrowie*, powicone higienie, wychodzce
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od r. 1878 do 1880. Po kilkoletniej przerwie zacz od

I padziernika 1885 r. wydawa pod tym samym tytuem

takie czasopismo Jan Polak.

Gdy istniejce dwa organa w Warszawie, > Gazeta le-

karska« i »Medyc3'na«, okazay si mniej wygodnemi dla si

modszycli, zaoono w r. 1880 » Kronik lekarsk«, powi-
con systematycznemu streszczaniu prac z literatur obcych.

Na ten okres czasu przypada zupeny upadek » Gazety lekar-

skiej «, tak pod wzgldem wartoci naukowej, jak i liczb}'

prenumeratorów. W takim stanie rzeczy nabyo j grono trzy-

dziestu kilku lekarzy modszych, z profesorem Hoycrem na

czele; redakcy powierzono Gajkiewiczozin ; rezultatem ich

pracy byo podniesienie /> Gazety « na stopie waciwy czaso-

pismu naukowemu. Z tego licznego grona odznaczy si naj-

wicej Matlakowski. To samo grono podjo myl wydawa-

nia dzie lekarskich, których kilka, pomimo skromnych fun-

duszów wydawniczych, wyszo w ostatnich latach. Wydaje

ono równie od roku 1878 w miesicznych odstpach bardzo

cenne » Odczyty kliniczne «, tómaczone i oryginalne. W tyme
czasie Ignacy Bara?towski nakadem wasnym wyda przekad

trzech cennych, obszernych dzie, a Edivard Klhik (f 1881)

kosztem Towarzystwa lekarskiego ogosi wspaniale a kry-

tycznie dziea Oczki, lekarza z XVI wieku, opatrzywszy je

wybornym wstpem.

W Krakowie wychodzi od r. 1861 bardzo dobrze reda-

gowany » Przegld Lekarski «. Stowarzyszenie do wydawania

dzie lekarskich or^^ginalnych i tómaczonych ju szereg ich

ogosio. Od r. 1877— 1880 wychodzi » Dwutygodnik med}'-

cyny publicznej «, pod kierunkiem Stanisawa /a?iikozvskiego,

niestrudzonego pracownika w literaturze naszej. W Poznaniu

d-rowie Wicherkicwicz i Chapowski zaoyli w r. 1889 »No-

winy lekarskie «, W3xhodzce miesicznie, i w krótkim czasie

potrafili wyrobi dla nich wybitne stanowisko w literaturze

medycznej. Obecnie pismo to redaguje Dr. wicicki. Od
r. 1893 Dr. \V. Krajewski wydaje w Warszawie »Przegld

Chirurgiczny «, obfity zbiór obszernych oryginalnych rozpraw

ze wszystkich gazi medycyny zewntrznej.
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Zamykamy ten przegld czasopism notat o bardzo wa-

nera, acz skromnem, wydawnictwie, podjtem przez Rogowi-

cza (f 1896), o » Roczniku medycyny polskiej « od r. 1879

do 1887, w którym stali pracownicy, rozebrawszy midzy sie-

bie odpowiednie dziay, dawali co rok sumienne streszczenie

wszystkich prac oryginalnych, po polsku napisanych. Dalszy

cig tego wydawnictwa wychodzi przy » Pamitniku Towa-

rzystwa Lekarskiego «.

Okolicznociowe wzgldy, jak jubileusze zasuonych le-

karzy, wj-woa}' wydania » Ksig zbiorowych <, z których pa-

mitka dla prof. Hoyera, wydrukowana z niebywaym prze-

pychem przez wspówacicieli » Gazety lekarskiej «, jest jedy-

nym u nas okazem w tym kierunku.

Om specyalnych czasopism, stowarzyszenie wydawni-

cze, dziea or3'ginalne i tómaczone, wielka liczba piszcych:

wszystko to dowodzi, e ruch pimienniczy na polu medy-

cyny bardzo jest ywy. Przewana ilo prac powicona jest

medycynie praktycznej, klinicznej, z powodu warunków ogól-

nych, gdy modzi lekarze wycznie lub przewanie tylko

przez par lat pierwszych po opuszczeniu uniwersytetu pra-

cami teoretycznemi, laboratoryjnemi, zajmowa si mog.
Mona twierdzi susznie, e literatura lekarska u nas

stoi wci na poziomie nauki ogólnej. Nie tylko w przeka-

dach i sprawozdaniach wszelkie nowe zdobycze naukowe do

pimiennictwa naszego przechodz, ale wszystkie s tu spra-

wdzane, obrabiane samodzielnie. Ale te to podanie za pr-

dem ogólnym zbyt wycznie pochania piszcych u nas le-

karzy i chocia zdarzaj si do czsto prace, które zbogacaj

nauk powszechn i uznanie zyskuj w wiecie naukowym,

to wogóle pimiennictwu lekarskiemu pewien brak samodziel-

noci monaby zarzuci. W celu skierowania umysów ku

pracom teoretycznym, ku uogólnieniom, oraz dla zobrazowania

dorobku naukowego w zakresie medycyny Zygmunt Kramsztyk

zacz od Nowego roku 1897 wydawa » Krytyk lekarsk «.

Niepodobna tu wyliczy wszystkich autorów, którzy dla

swej zacnej chci pisania w ojczystym jzyku, a zarazem po-

wanie i cile naukowo, zasuguj na wymienienie i polec-
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nie ich prac}' pamici czytelników. Poprzestaniemy na wy-

bitniejszych, którzy w kadej literaturze europejskiej zwróci-

liby, lub te istotnie zwrócili, na siebie uwag: Hoyer, May-
zcl, Bicsiadecki, Browicz, Brodowski, Hirszfeld (f 1876), Ko-

pcrnicld Izydor (f 1891), Przewóski, Teichmann-Stawiarski

(t 1895), Ka}iiocki, Kadyj, Feigcl, w dziale anatomii; —
Beck, Biernacki, Nawrocki, Nencki Marceli, Nusbauni Hen-

ryk, Piotrowski, Adamkiewicz, Dogiel, Fudakowski (f 1896),

Nencki Leon, Cybulski Napoleon, Pruszyski, w obrbie fi-

zyologii i chemii lekarskiej; — Biegaski W, Bhmienstock

Leon (f 1897), Bujwid, Chojnowski Bronisaw (t 1870),

Chaubiski (f 1889), Cywiski, DaniUo, Dobrzycki, Duniit

Teodor, Dybek (f 1883), Fabija7i Aleksander, Gajkiewicz,

Gilewski (f 1878), Erlicki, Heryng Teodor, Jakówski. Ja-

nowski, Jasiski Roman, Jodko, Jaworski, Jurasz, Klink,

Korczyski, Korzeniowski, Kosiski, Krams-ztyk Juljan i Zy-

gmunt, Krawczyski, Kwanicki, Lesser, Matlakowski JVl.

(f 1895), Mierzejewski, Minkieivicz, Natanson Ludwik

(t 1896), Neugebauer, Obaliski, Octtinger, Orowski {^ 1889),

Pawiski Józef, Pieniek, Piaskowski (f 1896), Rejchman

Mikoaj, Rothe, Rydygier, Rydel (f 1895), Sawicki Bron.,

Schramm, Smoleski Stanisaw (f 1891), Sokoowski Alfred,

SzcparowHcz, Szokalski (f 1891), Szuman, Talko, Wicherkie-

wicz, Widmann, pisali w rozmaitych gaziach patologii. Nie-

którzy, po za obrbem literatury macierzystej, piszc po niemie-

cku, nale do bardzo cenionych autorów w Europie. Kady
atwo pojmie, i niepodobna w tem miejscu wyuszcza treci,

ani nawet tytuów prac gównych, które autorów tu wymie-

nionych wyniosy na tak wybitne miejsce: na toby po-

trzeba osobnego dziea. Ciekawych odsyamy do »Sownika
lekarzów polskich*, który pracowicie uoy i kosztem wa-
snym wydawa zacz Stanisaw Komiski (f 1883), uko-
czy za fózef Peszke.
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Aeby owiata w naleytym stopniu szerzy si moga,

nie dosy jest, e istniej jednostki i dziea przez nie wyda-

wane. Jeeli w interesach materyalnych stowarzyszenia i spóki

wane maj dla ich rozwoju znaczenie, to nie mniejsze mie musz
w sprawach umysowych. Wikszo spoeczestwa, /. natury

rzeczy zajta zachodami okoo dobrobytu materyalnego, nie

moe powica wiele czasu na doskonalenie swoich wadz
umysowych, nie moe wspiera dostatecznie nauki. Idealnie

doskonaem pod tym wzgldem byoby spoeczestwo, w któ-

remby wzajemna wymiana usug duchowych i materyalnych

podtrzymywaa w zupenoci harmoni pomidzy jednemi

i drugiemi potrzebami. W najucywilizowaszych jednak na-

rodach do dzi dnia niema jeszcze takiej cakowitej wymiany;

wszdzie owszem nauka doznawa musi opieki i pomocy ze

strony rzdu, lub bogatych jednostek, przez zakadanie towa-

rzystw, które si badaniom tej lub owej dziedziny wiedzy

wycznie powicaj. Towarzystwa takie oprócz tego, e po-

siadaj zasoby, umoliwiajce badanie i ogaszanie jego warni-

ków, pobudzaj czonków swoich do gorliwej pracy, uatwiaj

im porozumienie si w rzeczach nauki, wywouj szlachetne

wspóubieganie si w poszukiwaniach umiejtnych.

Tego rodzaju towarz5^stwa bardzo s nieliczne u nas.

W Królestwie Polskiem niema adnego. Od roku 1831,

kiedy zniesione zostao Warszawskie Towarzystwo przyjació

nauk, usiowano wprawdzie zaoy podobn instytuc3^, ale

usiowania te znalazy nieprzebyt przeszkod; nawet Towa-

rzystwo pomocy literackiej nie przyszo do skutku. Istniej

tylko Towarzystwa lekarskie w Warszawie i Lublinie; wszyst-

kie inne s albo artystycznej, albo ekonomicznej natury.

Biblioteka publiczna przy uniwersytecie. Biblioteka Or-

dynacyi Krasiskich, ogaszajca dokumenta dziejowe, i Za-

mojskich— udostpniaj prac uczonym. W roku 1881 utwo-

rzona zostaa w Warszawie, z inicyatywy byych studentów

Szkoy Gównej, >Kasa pomocy dla osób pracujcych na polu

naukowem imienia d-ra Józefa Mianowskiego-, która, utrzy-

mujc si z ofiarnoci ogóu, ma na celu udzielanie zapomóg

pieninych oraz poyczek pracownikom naukowym. W cigu
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szesnastoletniej dziaalnoci daa ona mono wielu zdolnym

jednostkom uzupenienia swego uniwersyteckiego wj^ksztace-

nia albo dokonania pewnych prac naukow3'ch, którychb}' ina-

czej dokona nie mogy. Jej nakadem wyszo kilkadziesit dzie,

z którj^ch nie wszystkie wprawdzie za wane i niezbdne

uwaa mona, ale pomidzy któremi znajduj si ksiki
wyborne, e wymieni tu » Bibliotek matematyczno-fiz3Xzn«,

» Prace filologiczne «, » Bibliotek filozoficzn« (pod redakcy

profesora H. Struvego), pomoc udzielan na wydawnictwo

» Pamitnika fiz3'Ograficznego«, »Wisy <, a dalej przekady zna-

komitych utworów obcej literatur)^: Birch- Hirschfelda, Everetta,

Huxleya i t. p.

Na ma skal, ale w tyme kierunku dziaa)^ dwie

»Spóki nakadowe«, utworzone przez literatów warszawskich.

Jedna z nich, zaoona w roku 1878, po czterech latach dzia-

alnoci, podczas których oprócz kilku broszur i wydawnictw

belletrj-stycznych, daa przekad dziea Luysa »Mózg<, roz-

wizaa si, ale na jej miejsce powstaa w roku 1884 druga

i w krótkim przecigu czasu ogosia dobr ksik dla

dzieci, wspólnemi siami 20 autorów i autorek polskich napi-

san, kilka dzie historyczno-literackich, jedno dzieo z histo-

ryi cywilizacyi, socyologi, nowelle Bolesawa Prusa, prze-

kady dwu znakomitych utworów obcych: »Et3'ki« Spencera

i » Romantyzmu we Francj* Brandesa. —
- Wydawnictwo

>imienia T. T. Jea« ogasza przekady wyborowych dzie

zagranicznych: »Szkiców« Spencera, » Dziedzicznoci psycho-

logicznej <^ Ribota i inne. — > Biblioteka najcelniejszych utwo-

rów literatur}' europejskiej « oprócz zbogacenia dziau poezyi

i powieci dobrj^mi przekadami, przyswoia take jzykowi
naszemu kilka dzie powanych pierwszorzdnej wartoci: Tai-

ne'a, Hettnera, Geigera i in. — Spóka ksigarzy warszaw-

skich po próbie, fina«isowo nieopatnej, wydawania rzeczy

naukowych, chwycia si belletrystyki.

Galicya przedstawia si pod wzgldem uatwie nauko-

wych nadzwyczaj dobrze. Istniejce w Krakowie od roku 18 16

Towarz3\stwo przyjació nauk, które wydawao swoje » Rocz-
niki « (do roku 1872 tomów 44), zamienione zostao w roku
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iS;- n;i Akademi umiejtnoci. l'rzcz cig dotj^chczasowego

istnienia rozwina ona niepospolit dziaalno; najwicej

wprawdzie wydawnictw powicono dziejom (samych » Roz-

praw i sprawozda wydziau filozoficzno-liistorycznego«, gdzie

filozofia nader mao zajmuje miejsca, wyszo dotychczas 34 t;

a zbiory materyaów historycznych stanowi bardzo powane
pod wzgldem objtoci, a cenne pod wzgldem treci wolu-

miny); zamiowanie to jednak, wypywajce z rodzaju si na-

ukowych, w jakie Galicya obfituje, nie wycza bynajmniej

uprawy innych nauk. Filologia ma swoje osobne » Rozprawy
i sprawozdania* (dotd tomów 24); historya sztuki, historya

owiaty i pimiennictwa, jzykoznawstwo— maj równie od-

dzielne publikacye, w których bardzo wane materya\' i roz-

prawy si mieszcz. Prócz tego wydziay filologiczny i histo-

rj^czno-filoz. wydaway swój > Pamitnik <^, w którym drukoway
rozprawy, odznaczajce si co do wartoci. Wydzia niatema-

tyczno-przyrodniczy mia równie swój » Pamitnika i ma
obecnie swoje vRozpraw3M sprawozdania«; nadto, cenne prace

swe ogasza Komisya fizyograficzna, w której .sekcya antropo-

logiczna podja bardzo wane zadanie: zebrania faktów, do-

tyczc3'ch ludnoci galicyjskiej pod wzgldem fizycznym.

5 Spóka wydawnicza polska« w Krakowe, prowadzc
dalej rozpoczt przez ksigarni upaskiego i Heumana » Bi-

bliotek uniwersaln< , daje przedruki cennych dzie polskich

lub przekady znakomitych utworów zagranicznych (Burck-

hardta), a prócz tego podejmuje nakad prac oryginalnych

z zakresu historyi, literatury i ekonomiki.

:> Zwizek literackie, poczywszy si z Koem arty-

styczno-literackiem ' w Krakowie, odbywa posiedzenia, na

których tocz si rozprawy na temat podjtj' przez kt(')rego

z czonków. Pogadanki te czciowo drukowane s w ]'ize-

gldzie literackim «, pierwotnie wychodzcym raz, otiecnie za
dwa raz\' na miesic pod redakcy 7\aziiiiirrza Bartoszmncza.

We Lwowie, przy zakadzie imienia Ossoliskich sku-

piao si i skupia wiele naukowo pracujcych os()b. Zamona
w dziea, dotyczce historyi polskiej, ksinica, wydawana

dawniej > Biblioteka Ossoliskich
, czasopismo po.^wieone
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historyi, pimiennictwu piknemu, a po czci naukom spo-

ecznym i przyrodniczym, zastpiona obecnie > Sprawozdania-

mi « rocznemi, przy których mieci si zwykle jaka rozprawa,

oraz oddzielnemi ksikami — powouje i zaclica do pracy

naukowej. »Towarzystwo literackie imienia Adama Mickiewi-

cza«, zaoone we Lwowie roku i88g, skupia i obrabia kry-

tycznie wszystkie wiadomoci, odnoszce si do ycia i dzie

najwikszego poety naszego i wydaje swój »Rocznik«, —
»Towarz5'stwo imienia Staszica « ogasza szereg popularnych

opracowa z zakresu dziejów naszych, jak niemniej zbiory

poezyj i opowiada. —» Stowarzyszenie dziennikarz^^ polskich«,

zawizane we Lwowie w r. 1893, zajmuje si sprawami ma-

teryalnemi piszcych, udziela poyczek i zapomóg.

W W. Ksistwie Poznaskiem istnieje od r. 1859 To-

w^arzystwo przyjació nauk, wydajce sw^oje » Roczniki « lub

> Sprawozdania «, w których mianowicie rozprawy historyczne,

dawniej Leona Wegnera, potem Jarochowskiego, W. ebi-
skiego, zwTacay na siebie najwiksz uwag, cho i inne

przedmioty miay tu umiejtne przedstawicielstwo. Staraniem

Towarzj-stwa tego odbj- si w » Poznaniu »wiec ortograficzny

«

r. 1874, naktór3^m uchwalono postanowienia, przew'anie w myl
ksidza Malinowskiego, co przeszkodzio, jak si zdaje, przy-

jciu tych postanowie przez pras, a nawet przez samo To-

warzystwo. — W ostatnich czasach utworzono tu nowe wy-

dziay: prawniczo-ekonomiczny i przyrodniczy; pierwszy jest

dosy oywiony, drugi wegietuje; podobnie wydzia archeo-

logiczny. Najruchliw^szym jest wydzia lekarski. Co do histo-

ryczno-literackiego obecnie posuguje si on czsto pracami

nadesanemi z Warszawy, Krakow^a i Lwowa. Pojawiaj si
dania, aeby si zamieni w instytucy popularn owiaty
literackiej. — Oprócz matematycznych » Biblioteka Kórnicka«

ogosia wiele cennych przekadów z literatury greckiej i a-

ciskiej, a nadto wydaa w homeograficznych przedrukach

kilka rzadkich zabytków literatury polskiej z XVI stulecia.

Towarzystwo > Czytelni ludowych « rozwija si pomylnie, za-

kadajc coraz to nowe filie w rónych zaktkach kraju. a-
owa tylko wypada, e instytucya ta kieruje si w wyborze
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ksiek bardzo ciasnemi pojciami; nie przyjto np. do czy-

telni »Szkiców« Adama Szymaskiego jako... niemoralnych,

—

W Toruniu zawizao si w roku 1878 Towarzystwo nau-

kowe, wydajce swój » Pamitnik < (dwa tomy); ale od lat

kilku nie daje ju ono znaku ycia.

W Parj^u istnieje dotychczas datujce si jeszcze z roku

1832 »Towarzystwo historyczno-literackie «, odbywajce po-

siedzenia, na których miewaj odczyty rodacy, zamieszkali

w stolicy Francyi, wydajce swoje » Sprawozdania « i » Rocz-

niki* (od r. 1867 tomów siedm), które zawieraj wiele bardzo

cennych rozpraw i materyaów do dziejów cywilizacyi naszej.

Jak Towarzystwa naukowe s nadzwyczaj wan po-

moc dla powstawania i ogaszania dzie naukowych, tak

odczyty, zjazdy, jubileusze dobrze posuguj do rozpowszech-

nienia wiata, bo przemawiaj bardziej bezporednio, ni
ksiki lub czasopisma. Odczyty od roku 1865 byy w War-

szawie rozpowszechnione i trwaj, z maemi przerwami, ci-

gle, odbywajc si zazwyczaj w zimie i w pocztkach wiosny.

Ruch ten udzieli si i prowincyi, tam mianowicie, gdzie s
redakcye pism peryodycznych. Lwów, Kraków i Pozna mniej

maj ochoty do takich zebra; to te prelegenci krakowscy,

wywiczeni w wymowie na katedrach uniwersyteckich, lub

w izbach sejmowych (Tarnowski, Straszewski, Bobrzyski,

Rostafiski, Dzieduszycki), zjedali do Warszawy i do Po-

znania. Jakkolwiek poytek istotny z takich odczytów, t. j.

nauczenie si czego poytecznego i wpojenie tego w pami,
jest dosy wtpliwy, to wszake prelekcye tworz pewn
atmosfer umysow, która usposabia do przj-jmowania nauki,

przygotowuje umysy do strawy powaniejszej w formie po-

wanej. W ostatnich czasach powstay we Lwowie systema-

tyczne wykady dla kobiet, pragncych posi wysze, uni-

wersyteckie wyksztacenie. Zapisao si na nie okoo 300 su-

chaczek.

Jubileusze i poczone z nimi czstokro zjazdy wia-

tlejszych osób, z innej znowu strony dobroczynnie wpjwaj
na rozszerzenie wiata. Ludzie, zajci zazwyczaj zabiegami

ycia powszedniego, sysz, bo sysze musz, o tem, jak to
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mowie, powicajcy si nauce, lub literaturze, doznaj pu-

blicznej czci i powaania, a wskutek tego pojcie pewne, cho-

ciaby mtne, o wanoci pracy umysowej rozpowszechnia

si wród t3'ch nawet, którzy z ksiki o tern dowiedzie si

nie mog, lub nie chc.

Jest to forma u nas stosunkowo bardzo nowa i dlatego

pociga ludzi; w tym okresie czasu odbyy si cztery waniej-

sze jubileusze: w rocznic czterechsetn urodzin Kopernika,

w roku 1873, w kilku miastach, a mianowicie w Warszawie,

co tak wybornie harmonizowao z ówczesnym nastrojem przy-

rodniczym; w rocznic pidziesicioletniej dziaalnoci lite-

rackiej J. I. Kraszewskiego w Krakowie (1879). ^^ wszyst-

kich dotychczasowych zjazd to by najwietniejszy i najlicz-

niejszy; w cigu dwu lat blizko pisma przepenione byy
wspomnieniami o majc3^m si odby i odbywajcym si ju-

bileuszu. Pozostawi on trway lad w wydawnictwach i ksi-
kach, z których najpowaniej przedstawiaj si: » Ksika ju-

bileuszowa dla uczczenia 50-letniej dziaalnoci J. I. Kraszew-

skiego*, w Warszawie wydana (str. CIV, 527, XVIII), oraz

»Album uczcej si modziey polskiej «, we Lwowie ogo-

szony (str. XIX, 664). Trzeci zjazd, równie w Krakowie,

w czterechsetn rocznic mierci Dugosza, 1880 roku odbyty,

zgromadzi celniejszych historyków, wywoa rozprawy i przy-

pomnia krajowi jedn z chwa jego zbyt moe mao wród
ogóu znan i cenion. Z tym zjazdem czy si równie pa-

mitka literacka, nadzwyczaj pikna, przygotowywana ju od

roku 1863, kiedy pierwszy tom zbiorowego wydania wszyst-

kich dzie Dugosza po acinie si pojawi, a ukoczona w roku
jubileuszowym; cao tego pomnikowego wydawnictwa obej-

muje tomów 15. Czwarty zjazd, take w Krakowie, o wiele

mniej liczny ni poprzedni, odby si w r. 1884, w trzechse-

tn rocznic mierci Jana Kochanowskiego; na nim roztrz-

sano kwestye z zakresu historyi literatury.

Poza jubileuszami odbywaj si take do czsto zja-

zdy przyrodników, lekarzy, ekonomistów, dziennikarzy i histo-

ryków. Kraków, Lwów i Pozna s miejscami tych zebra, na
których, prócz zaznajomienia si osobistego ludzi ze stron ró-

URYS UT. POIS. Xl
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nych, niejedna myl zdrowa, niejeden projekt poyteczny si
rodzi. Rok 1890 upamitni si wspaniaym pogrzebem zwok
Mickiewicza, przywiezionych z Parya i pociowanych na

Wawelu; a rok 1894 wystaw lwowsk, która wykazaa roz-

wój kultury i owiaty w Galicyi i mnóstwo osób z rónych
dzielnic zgromadzia.

Koczc na wzmiance o tych zjazdach, które byy ja-

koby wiecami chway i ubogosawienia dla zasugi i pracy

umysowej, a poczyy rozproszonych i oddalonj-ch od siebie,

przypominajc im to, co najmilej i najzaszczytniej przypomi-

na: znaczenie swego spoeczestwa w dziejach owiaty, nie-

podobna mi nie zauway, cho na swoj niekorzy, e
osoby, o którjxh mówiem, nie posiadaj w moim Zarysie tej

wyrazistoci, jak maj rzeczywicie. Susznem bdzie spo-

strzeenie, e s to postaci bez krwi i koci, e s to figury

papierowe, na których napisano, co maj oznacza... Ale wy-

razisto zdoby wówczas mona, gdy szczegó}^ ycia, gdy

rysy charakterów cz si z rozbiorem dzie; a to uskuteczni

da si tylko w historyi zmarych osobistoci, kiedy szczegóy

te s znane; — albo te w pamfLecie, wyzyskujcym pogoski,

jakie o ludziach yjcych kr. Ja pamfletu pisa nie chcia-

em, bo nie miaem zamiaru drani zawici stronniczych.

Wolaem wic, eby Zarys mój straci na barwnoci, anieli

eby go oskarono o stronno.

Jeeli za, rozstajc si z czytelnikami, mam im po sta-

remu zoy yczenia, to przedewszystkiem pragnbym, aeby

zarówno zachowawcy, jak i postpowcy, idealici i realici,

mieli zawsze »dobr wol«, aeby si nie posdzali wzajemnie

o chci i zamiary niegodne, lecz eby spokojnie zastosowali

do siebie zasad krytyki przedmiotowej, oceniajcej to, co ma

przed sob, co wypowiedzianera lub dokonanem zostao, bez

myli wstecznych, bez insynuacyj zoliwych. Zdaje mi si,

e wszystkich u nas literatów i uczonych czy cel jeden,

wspólny, ten sam: dobro ogóu; e róni ich tylko pogldy



— 483 —

na rodki, do osignicia tego celu prowadzi majce. Po-

trzeba zatem nieodbicie, aeby ocena tych pogldów bya

spokojna i beznamitna, aeby uznano wszechstronnie po-

trzeb pracy cigej, chociaby drobnej, w dziedzinie umyso-

woci, jak j uznano w dziedzinie dobrobytu materyalnego;

bo wj^buchy namitne, spotwarzanie si wzajemne, s dowo-

dem gorcego usposobienia, ale niewielkiej nauki. Tam, gdzie

cel jest wspólny, mona i potrzeba zrobi wiele ustpstw

wzajemnych: ze swoich upodoba i wstrtów, ze swoich na-

mitnostek i naogów; niepodobna tjdko wymaga, aeby kto
robi ustpstwa z tego, co uznaje za prawd. Mówi tylko:

co uznaje za prawd, nie za: co jest prawd, gdy, bdc
przekonanym o wzgldnoci poj ludzkich, nie mog zach-

ca do utworzenia sodkawej a bezbarwnej mieszaniny prze-

kona, lecz widz potrzeb istnienia rónych kierunków my-

lenia i sposobów dziaania, i ze starcia si ich, byleby kie-

rowanego pobudkami rozumnemi i szlachetnemi, oczekuj

osignicia moliwej dla ludzi skali prawdy i dobra. Uwagi
te przesyam szczególniej pod adresem reakcyi zachowawczej,

która z napastowanej napastujc si staa; jak niemniej pod

adresem zwrotu mistyczno-idealistycznego, który gotów lekce-

waco i bez wyróniania odcieni cay poprzedni kierunek

»pozytywist5^czny« potpi. Niech pamitaj, e swarliwoci

pieniack nie zyskuje si nic, nawet dziebeka prawdy, nawet

okruszyny uczucia, gdy rozumem i szlachetnoci mona po-

Z5'ska— przynajmniej poszanowanie ze strony przeciwników
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Bem A. G. 75, 84, 414, 415, 416.

Bem J. 447.

Benis A. 414.

Beranger 357.

Berent W. 275.

Berger J. 471.

Berka (Biskupski) 122.

Berkman M. 461.

Bernays 412.

Berwinski R. 30, 247.

Biaecki A. 446.

Biegaski W. 475.

Biegeleisen H. 345, 412.

Bielowski A. 377, 404.

Bielski M. 405.

Bieow 440.

Biekowski P. 450.

Biernacki 475.

Biernacki M. (Rodo) 357.

Biesiadecki A. 475.

Biliski L. 154, 442.

Birch-Hirschfeld 477.

Birkenmajer 463.

Biskupski L. (Berka) 122.

Bliziski J. 316, 317.

Bloch J. 439, 441.

Bock M. 439.

Blnmenstock A. 447.

Blunienstock L. 446.

Blumenstock Leon 475.

Bobek 469.

Boberski W. 471.

Bobrzyski M. 75, 155, 375. 387.

388, 446.

(z) Bochni Józef (Chmielewski J.)

458-

Boczyliski I. 85, 455.

Bogacki F. 48, 69, 430, 431.

Bogedain B. 122.

Boguski J. 466, 468.

Bogusawski Ed. 400.

Bogusawski Wil. 400.

Bogusawski Wad. 422.

Bogusawski Woje. 315, 327, 422.

Bajkof 187, 188.

Bojarska H. 456.

Bojarski A. 446.

Bojarski W. 414.

Bokacyusz 353.

Rolesawita 224. (Kraszewski).

Bontzek N. (Bczek) 123, 125.

Borkow.ski E. 115.

Boroski L. (f 1897) 446.

Bossuet 153, 375.

Bostel F. 385, 446.

Boufa B. 446.

Bourdeau 147.

Brandes J. 170, 418, 477.

Brandowski A. 448.

Brejski J. 217.

Bret-Hart 281.

Bridel L. 447.

Brockhaus 403.

Brodowski 472.

Brodziski K. 247, 411.

Bronikowski A. 450.

Browicz 475.

Broek 463.

Bruchnalski W. 411.

Bruno Giordano 434.

Briickner A. 404.

Briihl 468.

Brzeziski J. 447.

Brzeziski M. 456, 457.

Brzozowski K. 323, 324.

Brzozowski L. 5.

Buckie T. 12, 15, 22, 111,374.375-

Buczyski R. 438.
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Budziski S. 446, 447.

Bujwid 475.

Bukowiecka Z. 455.

Bukowiski W. 423.

Buawa E. (Tarnowski W.) 4, 105,

323, 337-

Burckhardt 478.

Burzyski E. 447.

Burzyski P. 446.

Buchner L. 12, 15, 22, 32, 59.

Bykowski P. J. 245.

Byron 371.

Bystro 452.

c.

Callier E. 116, 401.

Carey 441.

Carlyle 147.

Caro 384.

Celichowski Z. 404, 447.

Cenowa F. S. (Wójkasen) 121.

Cezar J. 22.

Ceysinger H. 282.

Chaubiski T. 472.

Chaupczyski 437.

Chamiec J. S. 43.

Chciski J. 48, 49.

Chlebowski 453.

Chlebowski B. 402, 416.

Chapowski 473.

Chdowska S. 291, 294, 295.

Chdowski K. (Ignotus) 12, 13,

15. 107, 293, 294, 374.

Chmielewski G. 455.

Chmielewski J. (z Bochni J.) 458.

Chochlik (Zagórski W.) 356.

Chociszewski (Tworzymir) 405,

458, 459. 460.

Chodakowski Z. D. (Czarnocki)

182.

Chodyski Z. 447.

Chodzkiewicz W. 424.

Chodko A. 424.

Chodko I. 281.

Choiski-Jeske T. 166, 207, 224,

270.

Chojecki E. 107.

Chojnowski B. 472, 475.

Choroszewski 470.

Chotkowski ks. 116, 460.

Chotomski W. 117.

Chrzanowski B. 423.

Chrzanowski I. 418.

Chrzanowski T. 471.

Chwalibóg H. 447.

Chudzyski A. 455.

Chrzszczewska J. 455.

Chyliski M. 389.

Ciechoski J. 282.

Cienkowski L. 469.

Cieszkowski A. 62.

Cieszyski T. 4.

Cohn A. J. 447-

Comte A. 16, 22, 23, 63, 64, 65, 69,

81, 175, 287, 375, 429, 441.

Condillac 61.

Cossa Iv. 438.

Cu\ier 33.

Cybulska J. (Szczsna) 370.

Cybulski N. 475,

Cywiski 475.

wikliski K. 447.

wikliski L. 449-

Czaj wicz A. 461.

Czajewski W. 85, 122, 425.

Czajkowski A. 30.

CzapHcki W. 299.

Czarnik B. 411.

Czarnocki (Chodakowski Z. D.) 182.

Czarnowska M. (SzeUga, Horwat)

278.

Czartoryscy 421.

Czechowski A. 423.

Czerkawski E. 454.

Czerniak W. 381, 385.

Czermiski 440.

Czerny F. 401.

Czerwiski dr. 169.
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Czerwieski B. 356.

Czesaw (Jankowski) 355, 356.

Czolowski A. 385.

Czubek J. 450.

Czupka J. 218.

CzjTiiiaski E. 46;.

D.

Dajsenberg W. 105, 446.

Dalton H. 446.

Damroth (Lubiski) 42, 123, 125.

Danielewicz B. 438, 461.

Danielewski I. 120.

Daniluk J. 176.

Danio 475.

Dante 346.

Dargun L. 445, 446.

Darwin 12, 13, 15, 22, 59, 66, 78,

105, 107, 108, III, 114, 117,

156, 172, 287, 374.

Daszyski I. 191.

Daul A. 57.

Dawid J. W. 430, 432.

Dawid W. 173.

Dbrowski I. 272.

Deotyma (uszczewska J.) 30,

248, 249.

Derdowski J. 121, 218,

Descartes 61.

Descours de Tournoy J. 116, 441.

Detmerski J. 404.

Dbicki L. 421.

Dbicki W. M. 207, 450.

Dbski Z. 446.

Dembiski B. 399.

Dickens 281.

Dickstein Sam. 455, 461, 462.

Dickstein Szyni. 172.

Dietl J. 453, 454.!

Dugosz J. 228, 388, 481.

Duski K. 176.

Dmowski 468.

Dobieszewska J. (migielska) 23,

58, 76.

Dobieszewski Z. 472.

Dobrowolski A. 423.

Dobrski K. 78, 472.

Dobrzaski J. 9, 99, 102, 104,

169, 227.

Dobrzaski M. 76.

Dobrzaski S. 318.

Dobrzycki H. 472, 475.

Dogiel 475.

Doliski A. 447,

Doliski G. 84.

Donimirski E. 120.

Drakula Z. (Grabowski B.) 75,

322, 323, 425.

Draper 15, 374, 375.

Droysen J. G. 384.

Drzewiecki J. 168.

Dubiecki M. 398, 405.

Duchiska S. 425.

Dumas (syn) 57, 58, 316.

Dunajewski J. 446.

Dunikowski 470.

Dunin K. 85, 396.

Dunin T. 475.

Dutkiewicz W. 445.

Dybek 475.

D3'bowski B. 402, 468.

Dybowski W. 469.

Dydyski T. 446.

DygasiskiA. 108, 267, 268, 281,455.

Dyniewicz W. 217.

Dziayski J. 448, 461.

Dziama M. h- 414.

Dzieduszycka A. 58.

Dzieduszycki W. 105, 107, 341,

343, 480.

Dziedzicki 469.

Dziedzicki L. 454.

Dziekoski B. 247.

Dziewulski E. 463, 466, 470.

Dzikowski M. 4, 5, 226, 318.

Dziwiski 462.

Dziurzyski ks. 211.
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E.

Eger A. A. 65.

Ehrenberg K. 410.

Eliasz W. 116.

Elpidon (Baucki)

El ... y (Asnyk).

Elzenberg H. 48, 68, 75, 437.

Engel K. 447.

Engels 176.

Engestrom W. 5, 425.

Eminowicz W. 300.

Ersch i Gruber 408.

Erzepki B. 400, 404, 424.

Ernst M. 465.

Erlicki 475.

Eschilos 371, 382, 448.

Espinas 170.

Esteja (Kisielnicka I.) 278.

Estrejcher K. 405.

Estrejcher S. 414.

Eurj-pides 448.

Everett 477.

Exterus 279.

F.

Fabijan A. 475.

Fabian O. 462.

Faleski (Felicyan) 48, 345, 346.

Ffara I. 454.

Feigel 475.

Feigel L,. 446.

Feldman W. 298.

Felicyan (Faleski) 48, 345, 346.

Feitzinger E. 456.

Fierich E. 447.

Fierich F. K. 447.

Fierich M. 447.

Filasiewicz 127.

Filipowicz 13.

Finkel L. 385.

Flamin F. 447.

Flammarion 329.

Floryan (Rztkowski) 31, 32, 352,

353-

Folkierski 462.

Frank J. 461, 463.

PYankowski A. 90.

Fredro A. M. 409.

Fredro A. (ojciec) 28, 136, 308.

Fredro J. A. (syn) 302, 303, 304.

Fritsche 472.

Froebel 59.

Fudakowski 472, 475.

G.

Gaboriau 231.

Gabrv'ela (michowska) 30, 57.

Gabryelski Z. 433.

Gacki J. 404.

Gadomski J. 327.

Gajkiewicz 473, 475.

Gajsler L. 114.

Garlicki T. 454.

Gasztowt W. 105, 425.

Gawalewicz M. 40, 268, 269.

Gawroski F. (Rawita) 214, 274.

Gsiorowski 467.

Gsiorowski F. 429.

Germain Z. 429.

Geiger 477.

German L. 371, 454.

Gerson W. 423.

Getko-Wydga 469.

Gide K. 442.

Giersz M. 120.

Gilewski 475.

Giller A. 4.

Girdwoj M. 468.

Girsztowt dr. 472.

Gizewiusz 1 20.

Giowski J. 300.

Glinkiewicz J. 120.

Gliski H. 425.

Gliski K. 324, 325.

Gloger Z. 400.

Gliicksberg M. 427.

Gadkowska C. (Morosz J.) 279.

Gbiski S. 442.
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Gowacki A. (Prus B.) 78, 84,

144, 146, 173, 224, 261, 262,

263, 264, 265, 284, 477.

Gnatowski J. 165, 410.

Godlewski E. 469.

Godlewski M. 86, 140, 444.

Godlewski S. 447.

Godlewski W. 447.

Goethe 125, 146, 355, 371.

Goltz A. 162.

Goldberg H. 75, 430, 431.

Golian Z. 95, 105.

Gouchowski A. 93.

Gomulicki W. 35, 76, 353. 354,

3('7.

Gosiewski W. 461, 462, 463.

Gostkowski 466.

Gostomski W. 417.

Goszczyski S. 28.

Górzycki K. J. 402.

Górnicki fc. 409.

Górski J. 449.

Górski K. 367.

Górski L. 161, 162, 447, 471.

Górski S. 386.

Górski W. 423.

Grabowski 409.

Grabowski B. (Drakula) 75, 322,

323, 425-

Grabowski E. 424.

Grabowski J. 467.

Granowski J. 173.

Graybner vS 315.

Gregorovius 147.

Gregorowicz J. K. 1;;.

Grochowalski (Na(;c/, A.) 299.

Grochowski S. 413.

Grot-Bczkowska W. 280.

Gruber i Ersch 408.

Grudziski S. 40, 105, 354.

Gruszecki A. 173, 185, 272, 273.

Gr\'f F. 299.

Grzegorzewski J. 116.

Gubrynowicz B. 411.

Gumowski F. 1 16.

Gumplowicz L. 107, 442, 446.

Gustawicz B. 454, 470.

H.

Haase 127.

Habura F. 450.

Haeckel 108.

Hagenowa z ^osiów M. (Alces)

299.

Hahn W. 405, 411.

Hajota (Rogoziska) 280.

Hamerling 353, 371, 372.

Hanicka A. 31.

Hanusz J. 451.

Hartman E. 431.

Harwot J. 127, 454.

Hausiier O. 442.

Heck K. J. 404, 411.

Hegel 62.

Heilpern 471.

Heine H. 31, 349, 355-

Helcel Z. A. 8, 377, 378.

Hellwald 374.

Heltman W. 5.

Hempel A. 447.

Hemplówna 469.

Henkel D. 423.

Herburt 390.

Herodot 449, 450.

Hertz K. 462, 465.

Heryng T. 475-

Heryng Z. 179, 437. 439-

Hettner 147, 477.

Heuman 478.

Heurich J. 471.

Heylman A. 445.

Heyznian U. 447.

Hezyod 346.

Hirschberg A. 386.

HirszbandN. (JellentaC) 282, 417.

Hirszfeld 472, 475.

Hodi (Tokaizewicz) 4, 23, 43, 90,

175. 421-
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Holewiski W. 44".

Holtzendorf 88.

Hoowiski 466.

Homer 371, 449.

Horacy 346, 371, 448.

Horain J. 402.

Horbaczewski 467.

Horbatowski 468.

Hordyski Z. 41 1.

Horwat J. (Czarnowska M. Sze-

liga) 278.

Hoyer 472, 473, 474, 475.

Hozyusz 389.

Hosick F. 418.

Hub K. 447.

Hub R. 377, 378, 445.

Huxley 78, 170, 173, 477.

Hubl J. A. 446.

Hiickel 454.

I.

Idzikowski M. 4.

Ignotus (Chdowski) 12, 13,

15. 107, 293, 294, 374.

Unicka M. 247.

Ingrem J. K. 438.

Iskierka 457.

Iwaniukow 438, 439.

Izdebska W. 455.

J.

Jabonowski A. 378, 393.

Jagodziski S. 455.

Jakowski 475.

Jakubowicz IVIaks. 63.

Jakubowicz Micha 367.

Janczewski E. 469.

Janicki K. 448, 449.

Janikowski S. 446, 447, 473.

Jankowski (Czesaw) 355, 356.

Jankowski Ed. 471.

Jankowski J. 370.

Janowicz A. 447.

Janowski 475.

Janu 440, 441.

Jarmundówna 282.

Jarmund S. 90, 471.

Jarochowski K. 397, 479.

Jaroszewska B. 425.

Jaroszewski Z. 471.

Jasieczyk M. (Karczewski W.)

328.

Jasieski H. 447.

Jasiski R. 475.

Jaskóka (Zeitheim J.) 456.

Jastrzbowski L. 471.

Jaworowski A. 468.

Jaworski 475.

Jadewski 401.

Jeleski J. 85, 140, 167, 439.

Jellenta C (Hirszband N.) 282,

417.

Jenike L. 146, 371.

Jentys 469.

Jeske A. 454.

Jewniewicz 463.

Jezienicki M. 450.

Jezierski F. 149, 371, 425.

Jezioraski F. 447.

Je T. T. (Mikowski Z.) 5, 48,

75, 76, 167, 171, 176, 224, 234,

235> 236, 237, 240, 297, 477.

Jdrzejewicz J. 461, 464, 465.

Jodko 472, 475.

Jordan (Wieniawski J.) 265, 266,

284.

Józef z Mazowsza (Wojcieciow-

ski J.) 329.

J. T. z za Buga. (Terpiowska)

341-

Junosza K. (Szaniawski K.) 266,

267.

Jurasz 475.

Jurgielewicz 455.

Jurkiewicz K. 88, 471.

Juwenalis 346, 448.
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Kaczkowski Z. 8, 154, 242, 243,

244, 291, 296.

Kadubek W. 449.

Kadyj 468, 475.

Kadyj J. 447.

Kalderon 371.

Kalicki B. 390.

Kalina A. 452.

Kalinka W. 380, 381, 387, 394.

Kalisewicz (Tokarzewicz) 421.

Kaliszewski J. (Klin) 434.

Kallenbach J. 413.

Kamieski F. 469.

Kamiski J. M. 35, 84, 85, 446.

Kamocka J. 455.

Kamocki 475.

Kamoens 371.

Kant 61, 62.

Kantecki A. 397.

Kantecki K. 116, 391, 397.

Kantecki M. 397.

Karasowski M. 419.

Karbowiak A. 390.

Karczewski W. (Jasieczyk M.)

328.

Karliski dr. 468.

Karliski E. 447.

Karliski F. 464.

Karowicz J. 185, 452.

Karmanowski 404.

Karpiski 121, 411.

Kasparek F. 444, 446, 447.

Karwowski S. 397.

Kasprowicz J. 191, 367, 368, 371.

Kaszewski K. 420.

Kasznica J. 160, 162, 167, 446.

KatuU 449.

Kawczyski M. 425, 42().

Kawecki 466.

Kazimirski W. 424.

Kenig J. 49, 420.

Kpiski 462.

Ktrzyski W. 116, 386.

Kierski E. 115.

Kirkor A. H. 108, 116, 400, 425.

Kirszrot-Prawnicki 48, 438, 440.

Kisielewski 390.

Kisielnicka J. (Esteja) 278.

Klaczko J. 408, 424.

Kleczyski Jan 423.

Kleczyski Józ. 446, 447.

Klemensiewicz 469.

Klemensiewicz S. 370.

Klin (Kaliszewski J.) 434.

Klink E. 473, 475-

Klonowicz 404, 410.

Kluger W. 463, 471.

Knast ks. 119, 1 20.

Kniazioucki Z. 404.

Knianin 415.

Kock P. 262.

Kochanowski J. 320, 346, 404,

407, 409, 413, 416, 417. 481.

Kochowski W. 415.

Koczwara K. 447.

Kohler K. 400.

Kolb 374, 375.

Kolberg O. 402.

Koodziej P. 126.

Komorowski B. 116, 338, 339.

Komornicka M. 282.

Konar A. 276.

Konarski 422.

Konczyski T. 370.

Kondratowicz L. (Syrokomla W.)

29, 339. 345. 355. 3(>h 403-

Kondratowicz S. 282.

Koneczny F. 214.

Konic H. 444, 447.

Konopnicka M. 165, 194, 358,

359, 360. 3bi, 3/2.

Kontkiewicz 470.

Kopczyski 405.

Kopernicki I. 400, 475.

Kopernik 15, 118, 481.

Kopff 447.
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Koraszewski B. 123, 217.

Korbut G. 452.

Korczyski dr. 475.

Korczyski M. 443.

Koronowicz 12.

Korotyski W. 423.

Korzeniowski dr. 475.

Korzeniowski J. 28, 403.

Korzon T. 148, 374,, 375, 379.

394, 399-

Kosiakiewicz W. 270, 271.

Kosiski dr. 472, 475.

Kosiski W. 470.

Komiski P. 357.

Komiski S. 475.

Kostanecki 467.

Kostecki P. 169.

Koszczyc W. (Sahi-bej) 297.

Koszyc W. 300.

Koszutski H. 114.

Koszutski K. 216.

Kociakowska W. 281.

Kocielski J. 190, 328.

Kotarbiski J. 48, 75, 422.

Kotkowski J. 47.

Kotula 470.

Kowalczyk J. 464.

Kowalewski 468.

Kowalski 466.

Kowalski T. 471.

Kowerska Z. 279.

Koziebrodzki W. 105, 107, 304,

305-

Kozowski 453.

Kozowski S. 327.

Kozowski W. 430, 431.

Kozowski W. M. 431.

Kozubowski F. 299.

Komian J. 114, 118.

Komian S. 95, 109, 118, 204,

205, 206.

Krajewicz F. 114, 117.

Krajewski J. 367.

Krajewski W. 473.

K(rajewski) A. 371.

Krakowski N. 438.

Kramsztyk J. 475.

Kramsztyk S. 69, 461, 466, 471.

Kramsztyk Z. 474, 475.

Krasicki 242, 412, 463.

Krasiscy 476.

Krasiski Z. 28, 345, 380, 409,

410, 412, 416.

Krasn osielski T. 424.

Kraszewski J. I. 3, 5, 22, 23, 48,

76, 91, 99, 106, 107, 114, 121,

138, 151, 223, 224, 225, 226,

227, 228, 229, 230, 231, 232,

233, 234, 242, 365, 371, 403,

481.

Kraszewski K. 274.

Kraushar A. 31, 396, 405, 446.

Krausharowa J. 425.

Krezek F. 411.

Krechowiecki A. 296.

Kremer J. 62, 403, 432.

Kretkowski (Trzaska) 462.

Kreutz F. 470.

Kreski 1 20.

Kronenberg L. 435. 438-

Kronenberg S. 144, 444.

(z) Krosna Pawe 449.

Krówczyski dr. 475.

Krówczyski Z. 446.

Kruczkiewicz B. 449.

Krupiski F. 23, 45, 430, 441.

Krusiski S. 171.

Kruszewski M. 451.

Kruszka M. 218.

Kruszyski S. 469.

Kriidener 247.

Kryski A. A. 75, 451.

Krzemiski S. 422, 427.

Krzymuski E. 446.

Krzywicki K. 135.

Krzywicki L. 402.

Krzyanowska N. 280.

Krzyanowski A. 22, 63.
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I-^-^illdtoiU 150.

Kuliala I., i'"^-

Kiiliary j. .]n2.

Kul lis/, j. \ 2;.

Kucliar/cwski I'. [i>3, 471.

Kiuv.c\vski S. .vl.v

Kiuv.\ski II. 455.

Kulczycki i i 4.

Kulc/\i'iski L. 454.

Kulic/.kt)\vski 403.

Kurtzinan I,, i id. (f iS()6).

Kwa.nicki 473.

Kwiatkowski S. ,^86.

Kwietniewski W. HS, 466.

L.

Labor 318.

Laboulaye 398.

Lachowicz 4(17.

Lainartine 371.

Lam J. 104, 1 1 1, 283, 284, 285, 357.

Lange Alb. 431.

Lange Ant. 3"'', 372.

Lange Z. 471.

Langer A. 430.

Langer IL 447.

Langewoj 440.

Laskarys 4.

Laskowski K. 267, 283.

Lasocki F. 329.

T.assale 17'., 435, 438.

I,auilvii(>\\a S. 350.

Latkowski J. 389.

Laugel A. 78.

Laveleye E. 438, 439.

Leciejewski J. 451.

Leconte de Lisie 366.

Ledóchowski 115, 117.

Leibniz, iji.

Leitgeber M. ( Mieczys.iw z nad

Warty I 4<«(>.

Leitgeber W. 31.7.

Lelewel 152, 37S, 379, 4OI.

Leiiiiauowicz. T. 281.

i.t-n.irti >\\ io/ T. ], 20.

lA-nii-k j. 3.S').

I.eo J. 4, -.

Lesser 475.

Lettner G. 430.

Lewes 1 1
iX.

Leweslaiu 1'. II. 49, 424.

Lewicki A. 3SS, 3Sq.

Lewicki K. 471.

Lewicki W. 447.

Libelt K. 62, 114, 116, 432.

Libicki S. 444, 446.

Liebig 1 3.

Ilkowski 2 Ib, 397.

I/inianowski B. 64, 175, 17(1,

443-

Lisicka A. M. 299.

Liske K. 384, 386, 399.

Littre 23, ^4, 429.

Litwos (Sienkiewicz II. 1 ii.i..

224, 243, 253, 254, 255,

257, 258, 259, 260, 261,

422.

Loewenfeld R. 418.
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Mierzejewski 437.

Mierzejewski dr. 475.

Mierz3'ski A. 452.

Mieszkowski A. (Sk J. A.) 276.

Mignet 170.

Miklaszewski W. 444, 446, 447.

Mikulski L. (Mulski) 48, 64.

Milewska A. 279.

Milewski J. 442.

Milkuszyc M. 282.
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Oldzki W. (SopHca) 114, 116,

167, 173-

Olizarowski T. 116.

Olszewski F. 447.

Olszewski K. 465.

Opieliski J. N. 447.
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Papi T. J. 455.

Paposki J. 455.
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Piekosiski 1'. 383, 384, 446.

Pieniek 475.

Piekowski A. 4.

Piekowski K. 4, 116.

Pietkiewicz An. (Pug A.) 241,
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Piat Z. 446.

Piecki A. 355.

Pitz U. 173.

Pini Z. 414.

I'intowski F. 447.

I*iotrowski 475.

Paton 429, 450.

Plaut 44.S.

Piaskowski 475.

Plebaski J. K. 22, 149, 162, 391,

.V»2, 3()9, 404.

Plebiski !•:. 68.

Plutaroh 430.

Plawiska 4<)i).

l'oneczyk S. 336.

Pug A. (Pietkiewicz A.) 241, 242.

Pobocki (i. 122.

Podolski K. 105.

Podwysocki K. 31.

Poeche I. 456.

Polak J. 473.

Poliski A. 411).

Polkowski J. 412.
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Szafarkiewicz S. 471.
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niadeki J. 62, 68.

nieko-Zapolska G. 276, 277.

wiatowski 440.

wida B. K. 127.

widziski K. 39.

wiecianowski J. 471.
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Ursyn 276.

V.

Vega Lope de 371.

Yeuillot 105.

Yirchow 88.

Vogt 12, 22.

Yrchlicky 364, 372.

W.

Waitz 384.

Wajgel 471.

Walewska C. 281.

Walewski A. 7, 375, 381.

Walewski W. 401.

Waliszewski K. 395.

Waecki A. 466, 469.

Wamka J. 455.

Warnka S. 401.

Warszewicki K. 395, 409.

Wartenberg ks. 22.

(z nad) Warty Mieczysaw (Leit-

geber) 460.

Wasilewska 405.

Wasilewski L. 425.

Waniewski J. 276.

Wdowiszewski W. J. 116.

Wegner L. 115, 396, 479-

Weinberg A. 471.

Wereszcz}'ski 409.

Wemic H. 85, 455.

Wclewski Z. 448.

Wicherkiewicz dr. 475.

Widawski 405.

Widman dr. 475.

Wielogowski W. 91, 92.

Wielopolski A. 152.

Wielowiejski H. 447, 468.

Wieniawski J. (Jordan) 265, 266,

284.

Wierzbicki D. 466.

Wierzbicki J. S. 340, 341.

Wierzbowski M. 469.

Wierzbowski T. 395, 404.

Wierzchlejski R. 447.

Wierzejski 468, 471.

Wild L. 217.

Wilczjmski A. 244, 245, 284, 403.

Wilczyski B. 423.

Wilkoska P. 239.

Windakiewicz S. 404, 413.

Winiarz A. 385, 446.

Winkler L. 116.

Wisocki W. 405.

Winiowski S. 402.

Wilicki A. 31, 48, 56, 79, 80, 428.

(z) Wilicy J. 449.

Witkiewicz S. 173, 423.

Witkowski A. W. 461, 465.

Witkowski S. 450.

Wittyg W. 400.

Wittówna J. 300.

Wodzicki K. 469.

Wojciechowski J. (z Mazowsza J.)

329-

Wojciechowski K. 414.

Wojciechowski T. 376, 382, 383.

Wojnarowska K. 458.

Wojnarowska W. 425.

Wojnarowski F. 447.

Wolff M. 447.

Wolfram J. 448.

Wolski K. 402.
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Wolski L. 151, 152.

Wolski W. 367.

Wolski W. 30, 116.

Wolter 422.

Woowski M. 1-8.

Woyski A. 116, 412.

Wójcicki K. W. 48, 50, 398, 405.

Wójkasen (Cenowa S.) 121.

Wroski 463.

Wrotnowski A. 440, 446, 447.

Wrotnowski L,. 446.

Wróblewski E. 467.

Wróblewski Z. 465.

Wrzeniowski Aiig. 22, 78, 88,

468.

Wcieklica W. 176, 439.

Wundt 108.

Wydga-Getko 469.

Wysocki Godziemba 300.

Wysocki W. 339, 340.

Wysouch B. 187, 189, 210.

Z.

Zabieówna W. 425.

Zabocki 403.

Zacharyasiewicz J. 5, 49, 223, 237,

23S, 239, 240, 403.

Zahajkiewicz S. 456.

Zagórski W. (Chochlik) 356.

Zajczkowska L. (Zuzula) 282.

Zajczkowski W. 461, 462.

Zakrzewski J. 466.

Zakrzewski W. 380, 399.

Zaleska J. M. 455.

Zaleski B. 5, 28, 133.

' Zaleski J. 126.

Zalewski K. 68, 312, 313, 314,

3>5. 339-

Zaski W. 437, 438, 440.

Zamojscy 476.

Zamojski 461.

Zapaowicz 469, 470.

Zapolska-nieko G. 276, 277.

Zaremba 462.

Zarczny 470.

Zathey H. 412.

Zatorski M. 447.

Zawadjaiski T. 75, 470.

Zawadziskie 4O9.

Zawadzki B. 104, iii, 423.

Zawadzki W. 12, 226, 405.

Zawiliski R. 451.

Zawisza J. 400.

Zbigniew (Sadowska M.) 247, 28

Zbroek P. 447.

Zdanowicz-Sowiski 405.

Zdziechowski M. 417, 425.

Zeitheim J. (Jaskóka) 456.

Zeuszner 470.

Zgliski D. 318.

Zieliska M. 455.

Zieliski A. 471.

Zieliski F. 447.

Zieliski G. 343.

Zieliski J. K. 300.

Zielonacki 446.

Zielowicz dr. 397.

Ziemba T. 412.

Ziemiakowski F. 93.

Ziemicka E. 32, 57, 62.

Ziemicki T. 400.

Zienkowicz L. 90.

Zitnmerman K. 414.

Zimorowicz 404.

Zipper A. 371, 425.

Zotnicki-Korngold X. 217.

Zmorski R. 5, 30.

Znatowicz B. 8), 85, 4()3, 468.

Znicz (Paprocka M.) 280.

Zoll F. 446.

Zuber R. 470.

Zukerkandl O. 456.

Zuzula (Zajczkowska) 2S2.

.
ródowski F. 446.
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.
eromski S. 275.

michowska N. (Gabryela) 30, 57.

murko W. 453, 462.

órawski 462.

uawski J. 370.

upaski J. K. 378, 478.

ychliski T. 118.



Skorowidz wydawnictw peryodycznycli i zbiorowych.

Akta grodzkie i ziemskie z archi-

wum bernadyskiego (Lwów)

378.

Akta historyczne do objanienia

rzeczy polskich suce (Kra-

ków) 378.

Ameryka (Toledo) 218.

Ananas (Kraków) 344.

Anio stró (Gdask) 216.

Archiv fiir slavische Philologie

408.

Archiwum do dziejów literatury

i owiaty w Polsce 404.

Ateneum (Warszawa) 45, 134, 136,

141, 142, 166, ibg, 177, 183, 215,

253, 258, 281,294,325,347,348,

365, 366, 369, 375, 388, 390, 393,

394. 397, 408, 414, 416, 417, 419,

421, 423, 431, 445, 450, 452.

Bartnik (Lwów) 210.

Bazar (Warszawa) 6.

Bibliografia wydawnictw ludo-

wych (Lwów) 460.

Biblioteczka dla dzieci i modzie)-

(Zoczów) 456.

Biblioteka doborowych powieci

i ron»ansów (Gródek) 212.

Biblioteka filozoficzna (Warsza-

wa) 477.

Biblioteka filozofii pozjtywnej

(Warszawa) 78.

Biblioteka historjczna (Lwów)

2 10.

Biblioteka Kórnicka 479.

Biblioteka ludowa (Pary) 403.

Biblioteka matematyczno-fizyczna

(Warszawa) 477.

Biblioteka midzynarodowa (War-

szawa) 88.

Bibhoteka Mrówki (Lwów) 403.

Biblioteka najcelniejszych roman-

sów, opowiada i pamitników

(Lwów) 300.

Biblioteka najcelniejszych utwo-

rów literatury europejskiej (War-

szawa) 147, 215, 425, 477.

Biblioteka Ossoliskich (Lwów)

29, 478.

Bibhoteka pamitników i podróy

po dawnej Polsce (Drezno) 228.

Biblioteka pisarzów polskich (Kra-

ków) 404.

Biblioteka pisarzy polskich (Lipsk)

403-

Bibhoteka polska (Lwów) 403.

Biblioteka powieci (Pozna) 215.

Biblioteka powszechna (2^oczów)

45<>-
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Biblioteka romansów i powieci

(Warszawa) 214, 300, 355.

Biblioteka umiejtnoci lekarskich

(Warszawa) 472.

Biblioteka tanich ksiek dla ludu

i modziey (Cieszyn) 456.

Biblioteka umiejtnoci prawnych

(Warszawa) 75, 444.

Biblioteka umiejtnoci przyrodni-

czych (Kraków) 108.

Biblioteka uniwersalna (Lwów)

210, 478.

Biblioteka Warszawska 5, 23, 49,

69, 148, 149, 150, 163, 165, 215,

232, 307, 375. 390, 391, 397,

402, 406, 408, 417, 421, 422,

423, 430, 433, 452.

Biblioteka wychowawcza (War-

szawa) 85.

Biedaczek (Toru) 1
1
9.

Biesiada literacka (Warszawa) 214,

249, 403-

Bluszcz (Warszawa) 6, 214, 422.

Bocian (Kraków) 211.

c.

Chata (Lwów) 210.

Chleb w. Antoniego (Pozna) 216.

Chochlik krakowski (Kraków) 211.

Chwila (W^arszawa) 135, 136.

Czas (Kraków) 8, 94, 95, 102, 106,

107, 108, 155, 167, 21 , 421.

Czas nowy (Cieszyn) 213

Czasopismo akademickie (Lwów)
210.

Czasopismo pedagogiczne (Lwów)

213-

Czasopismo powicone prawu
i umiejtnociom politycznym

(Kraków) 443.

Czasopismo techniczne (Lwów)
210, 471.

Czasopismo Towarzystwa apte-

karskiego (Lwów) 210.

Czasopismo Towarzystwa techni-

cznego (Kraków) 211.

Czytelnia niedzielna (Warszawa) 5.

Dodatek rolniczo - przemysowy

(Grudzidz) 116.

Doniesienia rolnicze (dodat. do

•.;Ziemianina< (Pozna) 216.

Dwutygodnik galicyjskiej stray

skarbowej (Lwów) 210.

Dwutygodnik medj-cyny publicz-

nej (Kraków) 473.

Dwutygodnik naukowy (Kraków)

108.

Dwutygodnik organistowski (Ja-

rosaw) 212.

Dyabe (Kraków) 107, 200, 211.

Dziea w. Dziecictwa (Kraków)

212.

Dziennik chicagoski 217.

Dziennik dla wszystkich (War-

szawa) 214.

Dziennik literacki i polityczny

(Lwów) 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16

23, 96, 97, 102, 104, 307, 390

406.

Dziennik lwowski (Lwów) 107.

Dziennik krakowski 211.

Dziennik polski (Lwów) 104, 107

109. 209, 213, 285, 293, 297.

Dziennik polski (Chicago) 217.

Dziennik poznaski 17, 118, 135

215-

Dziennik rozporzdze miasta

Krakowa 211.

Dziennik ustaw dla Galicyi (Lwów)

208.

Dziennik ustaw pastwa (Wiede)

214.
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Dziennik ustaw i rozporzdze
dla lska (Opawa) 213.

Dzie wity (Chicago) 217.

Dwignia (L,wów) 210.

Dzwon (Cieszyn) 127.

Dzw^onek (Kraków) 211.

Dzwonek (Bytom) 217.

Dzwonek nowy (Kraków) 211.

Dzwonek w. Franciszka (Kra-

ków) 211.

Dzwon Wielkopolski 460.

Encyklopedya rolnicza (Warsza-

wa) 163, 428.

Encyklopedya techniczna (War-

szawa) 428, 471.

Encyklopedya wielka ilustrowana

(Warszawa) 242, 428.

Encyklopedya wychowawcza

(Warszawa) 163, 428, 455.

Eos (Lwów) 210, 449.

Eucharistia (Bruckenthal) 212.

E.

Echa z Afr3'ki (Kraków) 211.

Echo (Buffalo) 218.

Echo (Warszawa) 141, 312.

Echo literackie (dod. do » Dzien-

nika Polskiego' (Lwów) 213.

Echo muzyczne i teatralne (War-

szawa) 214, 323, 422.

Echo przemyskie 213.

Echo trzeciego zakonu w. Fran-

ciszka (Kraków) 211.

Echo z Polski (Ameryka Pón.)

217.

Ekonomista (Warszawa) 6, 18,

19, 43(>, 437-

Ekonomista polski 442.

Ekonomista narodowy (Kraków)

21 I.

Encvklopedva handlowa (War-

szawa) 4^i8, 437, 441.

Encyklopedya kocielna (War-

szawa) 428.

Encykloped\'a ogólna wiedzy

ludzkiej (Warszawa) 428.

Encyklopedya podrczna (War-

szawa) 77, 428.

Encyklopedya powszechna (mniej-

sza) 428.

Encyklopedya powszechna (War-

szawa) 428.

F.

Figaro (Pary) 79.

Filatelista polski (Kraków) 211.

J^amilia chrzecijaska (Toru)

216.

Fortuna (Warszawa) 178.

G.

Gazeta berliska 217.

Gazeta brodzka 2 1 2.

Gazeta bydgoska 216.

Gazeta cukrownicza (Warszawa)

214.

Gazeta gdaska 216.

Gazeta górnolska 123, 212.

Gazeta grudzidzka 216.

Gazeta handlowa (Warszawa) 48,

214.

Gazeta handlowo-gieograficzna

(Lwów) 210.

Gazeta informacj-jna (Lwów) 210.

Gazeta kaliska 215.

Gazeta katoHcka (Chicago) 217.

Gazeta katolicka ( Huta królewska)

216.

Gazeta kielecka 215.

Gazeta kolejowa (Kraków) 211.

Gazeta koomyjska 212.

Gazeta kocielna (Lwów) 210.
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Gazeta lecka 121, 216.

Gazeta lekarska (Warszawa) 214,

472, 473, 474-

Gazeta losowa (Warszawa) 214,

437-

Gazeta lubelska 215.

Gazeta ludowa (Mohanoj^-City)

218.

Gazeta lwowska 105, 169, 209,

291, 295, 421.

Gazeta mleczarska (Lwów) 210.

Gazeta mynarska (Lwów) 210.

Gazeta muzyczna i teatralna (War-

szawa) 6.

Gazeta narodowa (Narodówka) 8,

96, 99, 100, 103, 104, 107, 109,

169, 209, 227, 285, 297.

Gazeta narodowa (Bydgoszcz) 2 1 6.

Gazeta ogosze (Lwów) 210.

Gazeta olsztyska 216.

Gazeta opolska 123, 217.

Gazeta ostrowska 216.

Gazeta pokucka (Koomyja) 212.

Gazeta polska (Brazylia) 218.

Gazeta polska (Chicago) 2
1 7.

Gazeta polska (Czerniowce) 213.

Gazeta polska (New-York) 218.

Gazeta polska (Warszawa) 81, 147,

214, 249, 422, 423, 450.

Gazeta przemyska 209.

Gazeta przemysowo-rzemielni-

cza (Warszawa) 214, 437.

Gazeta radomska 215.

Gazeta robotnicza (Berlin) 191,

217.

Gazeta rolnicza (Chicago) 212.

Gazeta rolnicza (Warszawa) 214,

471.

Gazeta ruchu (Kraków) 211.

Gazeta rzemielnicza 471.

Gazeta sdowa (Warszawa) 214,

444.

Gazeta Samborska 213.

Gazeta sanocka 213.

Gazeta stanisawowska 213.

Gazeta witeczna (Warszawa)

214, 456.

Gazeta toruska 120, 216.

Gazeta warszawska 22, 81, 173,

214, 311, 312, 421, 422.

Gazeta wiejska dla Górnego

lska 122.

Gazeta wisconsiska (Milwaukee)

218.

Gazetka dla dzieci (Toru) 216.

Gos (galicyjski) 8.

Gos (Warszawa) 178, 179, 181,

184, 214, 365.

Gos jarosawski 212.

Gos ludu lskiego (Frysztaf) 214.

Gos narodu (Kraków) 211.

Gos nauczycielski (Koomyja) 2 1 2.

Gos podolski (Tarnopol) 213.

Gos polski (Filadelfia) 218.

Gos polski (Pozna) 190, 216.

Gos wolny (Pary) 90.

Gos wolny (Lwów) 210.

Gmina (Par>-) 90.

Gmina (Lwów) 99, 443.

Goniec górnolski 212.

Goniec (Lwów) 210.

Goniec wielkopolski 215.

Góniik (Wilkes-Bar) 218.

Gorzelnik (Lwów) 210.

Gospodarstwa krajowego roczniki

5, 18.

Gospodarz (Toru) 120, 216, 471.

Gospodarz wiejski (Lwów) 210.

Go (Manitowoc) 218.

Go niedzielny (Opole) 217.

Go witeczny (Grudzidz) 216.

Grzmot (Kraków) 211.

Gwiazda (Kraków) 211.

Gwiazda polska (Detroit) 218.

Gwiazda piekarska 217.

Gwiazdka cieszyska 126, 213.

Gwiazdka niedzielna (Gdask) 2 1 6.
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H.

Haso (Lwów) 91, 93, 226.

Hodowca (Warsz.) 471.

Hodowca koni (Krosno) 212.

Humorj-sta (Lwów) 210.

Intencye (Kraków) 211.

Inynierj-a i budowictwo (War-

szawa) 214, 4" I.

Iskra (Lwów) 210.

Izraelita (Warszawa) 147, 214.

J.

Jedziec i myliwy (Warszawa)

214.

Jutrzenka (Cleveland) 218.

K.

Kalendarz królewsko-prusko-

ewangelicki (Giersza) 121.

Katalog rozumowany ksiek dla

dzieci i modziey (Warszawa)

456.

Katolik (Bytom) 122, 217.

Katolik dyecezyi chemiskiej 1 20.

Katolik (Winona) 218.

Klinika (Warszawa) 472.

Kosy (Warszawa) 6, 48, 80, 82,

147, 224, 231, 232, 233, 241,

242, 345. 421, 422.

Kolce (Warszawa) 214, 353.

Kolejarz (Kraków) 211.

Kóko domowe (Warszawa) 23, ;S.

Koo (Lwów) 210.

Kosmos (Lwów) 210, 404.

Kociuszko (Kraków) 2ri.

Kraj (galicyjski) 107, 108, 156.

Kraj (petersburski) 173, 174, 199,

200, 215, 416, 421, 422.

Kresowiec (Morawska Ostrawa)

2'3-

Kronika lekarska (Warszawa) 214,

4"3-

Kronika prawnicza ( Kraków) 444.

Kronika rodzinna (Warszawa) 81,

148, 214, 215.

Kronika wiadomoci krajowych

i zagranicznych (Warszawa)

403-

Kronika tygodniowa (Mikoów)
216.

Krytyka (Kraków) 211.

Krj-tyka lekarska (Warszawa) 474.

Krzy (Pelplin) 216.

Ksieczki 10-groszowe (Warsz).

456-

Kuryer codzienny (Warszawa) 6,

173, 208, 214, 262, 348, 422.

Kuryer drohobycki 2 1 2.

Kur}'er gdaski 216.

Kuryer górnolski (Racibórz)

217.

Kuryer handlbwy (Kraków) 211.

Kuryer kolejowy (Kraków) 211.

Kur^'er koomyjski 212.

Kuryer lwowski 156, 157, 169,

187, 189, 199, 209, 356.

Kuryer niedzielny ( Warszawa) 2
1
4.

Kuryer nowoyorski 2
1
7.

Kuryer polski (Milwaukee) 212.

Kuryer poranny (Warszawa) 214.

Kur>'er poznaski 118, 169, 215.

Kuryer przemyski 213.

Kuryer rolniczy (Warszawa) 214.

Kuryer rzeszowski 2
1
3.

Kuryer stanisawowski 213.

Kuryer stryjski 213.

Kuryer witeczny (Warszawa)

214.

Kuryer (Toledo) 218.
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1

Kuryer warszawski 52, 54, 81,

214, 261, 268, 345, 422.

Kun^er wileski 5.

Kwartalnik Kosów (Warszawa)

421.

Kwartalnik historyczny (Lwów)

205, 211, 385, 386, 393.

Kwartalnik stowarzyszenia kan-

dydatów notaryalnych (Kra-

ków) 212.

L.

La correspondance polonaise (dod.

do Przegldu Wszechpolskiego)

(Lwów) 210.

Latarnia (Lwów) 285.

Lech (Gniezno) 216.

Listy polskie (Par\-) 43.

Lud (Lwów) 210, 402.

Lwowianin 210.

«..

owiec (Lwów) 210.

M.

May wiatek (Lwów) 210, 456.

Materyay historyczne (Lwów)

378-

Medycyna (Warszawa) 214, 473.

Merkury (Warszawa) 437.

Miesicznik cieszyski 126.

Miesicznik pedagogiczny (Ge-

szyn) 213.

Miesicznik pedagogiczny (Ustro-

nie) 127.

Miesicznik galic\jskiego Towa-

rzystwa ochrony zwierzt

(Lwów) 210.

Misye katolickie (Kraków) 211.

Mieszczanin (Nowy Scz) 213.

Mody paryskie (Lwów) •210.

Monitor (Lwów) 210.

Monumenta Poloniae historica 377^

Monika (Racibórz) 217.

Mrówka (Lwów) 104.

Mucha (Warszawa) 214.

Muzeum (Lwów) 210, 454.

Myl (Lwów) 210.

Nadwilanin (Chemno) 119, 120.

Nadzieja (Lwów) 210.

Na dzi (Kraków) 108.

Nafta (Lwów) 210.

Naprzód (Kraków) 191, 211.

Narodówka ob. Gazeta narodowa.

Naród (Lwów) 210.

Nauka katolicka (Berlin) 217.

Niedziela (Detroit) 218.

Niedziela (Lwów) 210.

Niepodlego 90.

Niewiasta (Cieszyn) 213.

Niwa (Warszawa) 35, 36, 38, 68^

73, 74. 75. 76, 80, 81, 84, 86,

87, 88, 128, 135, 140, 141, 142,

160, 161, 162, 164, 165, 166,

167, i68, 257, 397, 422, 431.

Notatki drezdeskie 5.

Nowa reforma (Kraków) 169, 187,

200, 201, 211.

Nowe mody (Lwów) 210.

Nowe ycie (Chicago) 217.

Nowiny (Lwów) 210.

Nowiny (Warszawa) 143, 144, 166,,

176, 336, 422, 457.

Nowiny lekarskie (Pozna) 216,

473-

Nowiny lwowskie 299.

Nowiny raciborskie 123, 217.

Nowy czas (Cieszyn) 127, 213.

Nowy kolejarz (Lwów) 210.

Nowy migus (Lwów) 210.

Nowy wieniec polski (Wiede)-

214.
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o.

Odczyty kliniczne (Warszawa) 473.

Ognisko (Kraków) 91, 92, 199.

Ognisko (Pary) 90.

Ognisko (Pozna) 117.

Ognisko domowe (dod. do » Prze-

wodnika katolickiego*) (Po-

zna) 215.

Ognisko domowe (Warszawa) 138.

Ognisko domowe (Pozna) 215.

Ogrodnik polski (Warszawa) 215.

Ojczyzna (Cleveland) 218.

Ojczyzna (Lipsk) 4.

Okólnik towarzystwa rybackiego

(Kraków) 212.

Omnibus (Drezno) 106, 228.

Opiekun domowy (Warszawa) 6,

84, 138, 144, 416.

Ordownik Niepok. Serca Marj
(Kraków) 211.

Ordownik (Pozna) 190, 215.

Orze polski (Kraków) 214.

Owiata (Pozna) if4.

P.

Pamitnik fizyograficzny (War-

szawa) 466, 470, 477.

Pamitniki do XVIII wieku (Po-

zna) 378.

Pamitniki krakowskiej akademii

umiejtnoci 478.

Pamitnik Towarzystwa lekar-

skiego w Warszawie 215, 471,

472, 474-

Pamitnik Towarzystwa nauk ci-

sych (Pary) 461, 462.

Pamitnik Towarzystwa nauko-

wego w Toruniu 480.

Pamitnik wydziau prawa i ad-

ministracyi (Kraków) 443.

Pasterz dobry (Lwów) 210.

Patn,-ota (Filadelfia) 218.

Pielgrzym (Pelplin) 216.

Pisarze dziejów polskich 378.

Pisma polskie (w r. 1863—5) 6.

IMsma polskie (w r. 1896)210—219.
Pismo miesiczne lskiego zwiz-
ku wocian (Nisa) 217.

Pismo zbiorowe (Pary) 4.

Pomyk (Kraków) 211.

Pobudka (Par>-) 191, 217.

Pochodnia (Inowrocaw) 216.

Pogo (Tarnów) 213.

Pokraka (Pozna) 215.

Polak ^ Kraków) 211.

Polak w Ameryce (Buffalo) 218

Polonia (Baltimore) 218.

Polonia w Ameryce (Claveland)

218.

Polski lud (Kraków) 212.

Polskie kikeryki (Kraków) 214.

Pomniki dziejowe wieków re-

dnich 378.

Poradnik gospodarczy (Lwów)
21 1.

Poradnik gospodarski (Pozna)

215-

Pose zwizku lskich katolików

(Cieszyn) 127, 213.

Posaniec bractwa Najw. Maryi

Pannj- (Kraków) 211.

Posaniec niedzielny (Wrocaw)
216.

Postp (Pozna) 215.

Postp rolniczy (Racibórz) 217.

Praca (Bytom) 123, 217.

Praca (Lwów) 176.

Praca (Pozna) 216.

Prace filologiczne (Warszawa) 4$ i,

452, 477-

Prace matematyczno-fizyczne

(Warszawa) 461, 462, 464.

Prawda (Cieszyn) 213.

Prawda (Filadelfia) 218.
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Prawda (Warszawa) 144, 170, i;8,

200, 214, 332, 336, 4r6, 417,

421, 422, 457-

Prawnik (Lwów) 210, 443, 444.

Prawo ludu (Kraków) 211.

Przedwit (Genewa) 191, 217.

Przedwit (Lond5'n) 217.

Przedwit (Lwów) 176, 210.

Przegld akademicki (Kraków)

169.

Przegld asekuracyjny (Warsza-

wa) 437.

Przegld autonomiczny (Kraków)

212.

Przegld bibliograficzno-archeolo-

giczny 457.

Przegld chirurgiczny (Warszawa)

215. 473-

Przegld finansowo-handlowy

(Wiede) 214.

Przegld fotograficzny (Lwów) 211.

Przegld katolicki (Warszawa)

147, 214.

Przegld kocielny (Pozna) 216.

Przegld kn,-tyczn)^ (Kraków) 108.

Przegld lekarski (Kraków) 211,

473-

Przegld literacki (dod. do » Kraju

petersburskiego «) 174, 434.

Przegld literacki i artystyczn}-

(Kraków) 169.

Przegld literacki (Kraków) 212,

421, 478.

Przegld lwowski 105, 169, 429.

Przegld ogrodniczy (Rzeszów)

213-

Przegld pedagogiczny (Lwów)
210.

Przegld pedagogiczny (Warsza-

wa) 215, 432, 455.

Przegld polityczny (dod. do > Rol-

nik a lskiego «) 126.

Przegld polityczny (dod. do » Przy-

jaciela ludu«) 213.

Z«»r5 IIT. PU!!.

Przegld, polityczny, spoeczny i li-

teracki (Lwów) 209.

Przegld polski (Kraków) 95, 96.

98, 99, 100, 102, 104, 105, 107,

108, 109, Iii, 112, 113, 151,

15 153. 155, 160, 167, 212,

294. 299, 397, 421, 429-

Przegld powszechny (Drezno) 5.

Przegld powszechny (Kraków)

155, 212, 226, 421, 430.

Przegld poznaski 114, 118, 190,

191, 215.

Przegld prawa i adniinistrac}^

(Lwów) 211.

Przegld sdowy i administracyj-

ny (Lwów) 444.

Przegld sdowy (Warszawa) 444.

Przegld technicznj- (Warszawa")

215. 47'-

Przegld tygodniowy (Warszawa)

31, 32, 33, 47, 49, 51. 52, 53,

35, S(>, 57, 58, 59, 68, 69, 70,

7', 72, 73, 77, 79, 80, 83, 84,

'17, 135, 137, 138, 139, 143,

162, 164, 166, 170, 171, 172,

178, 200, 214, 277, 336, 416,

421, 422, 431, 457-

Przegld weterynarski (Lwów)
21 1.

Przegld wiadomoci politycznych

(lzk) 126.

Przegld wielkopolski 115.

Przegld wszechpolski (Lwów)

190, 210.

Przeom (Wiede) 214.

Przewodnik bibliograficzny (Kra-

ków) 405.

Przewodnik dla spraw dzienni-

karsko-litograficznych (Lwów)

210.

Przewodnik gimnastyczny (Lwów)

21 1.

Przewodnik higieniczny (Kraków

212.

33
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Przewodnik katolicki (Pozna)

215-

Przewodnik kóek rolniczych

(Lwów) 2IO.

Przewodnik naukowy i literacki

(Lwów) 105, 211, 291, 294, 397,

425-

Przewodnik poarniczy (Lwów)

21 1.

Przewodnik praktyczny (Kraków)

211.

Przewodnik zdrowia (Berlin) 217.

Przyjaciel dzieci (Chemno) 459.

Przyjaciel dzieci (Pelplin) 216, 459.

Przyjaciel dzieci (Warszawa) 214,

456, 458.

Przyjaciel ludu (Nawie) 213.

Przyjaciel ludu lecki 120.

Przyjaciel ludu (Cieszyn) 126.

Przyjaciel ludu (Lwów) 187, 2io.

Przyjaciel ludu (Pittsburgi 218.

Przyjaciel ludu (Pozna) 215.

Przyjaciel ludu katolickiego (fcow-

czówek Plena) 213.

Przyjaciel rodziny (dod. do » Kro-

niki tygodniowej «) (Mikoów)

216.

Przyjaciel stray poarnej (Jaro-

saw) 212.

Przyjaciel zwierzt domowych

i poytecznych (Warszawa- 215.

Przyjd królestwo Twoje (Bru-

ckenthal) 212.

Przyroda i przemys (Warszawa)

69, 76, 78, 463.

Przyrodnik (Tarnów) 213.

Przyszo (Kraków) 169.

Prz}'szo (Lwów) 210.

Przyszo (Pary) 4, 23, 156

Pszczóka (Cieszyn) 127.

Pszczóka (Czacza) na Wgrzech

213-

R.

Reforma (Buffalo) 2i«.

Rkodzielnik postpowy (dod. do

> Gazety Brodzkiej« Brody) 212.

Robotnik nowy (Lwów) 191, 210.

Rocznik medycyny polskiej (War-

szawa) 474.

Rocznik pedagogiczny (Warsza-

wa) 455.

Roczniki gospodarstwa krajowego

(Warszawa) 5, 18.

Roczniki rozkrzewiania wiarj- w.
(Kraków) 212.

Roczniki Tow. literackiego im.

Mickiewicza 410, 411, 479.

Roczniki Tow. przj-jació nauk

krakowskiego 477.

Roczniki Tow. przyjació nauk

poznaskiego 119, 397, 479.

Roczniki zgromadzenia w. Win-

centego a Paulo (Kraków) 212.

Rodzina i szkoa (Lwów) 210.

Rodzina (Bytom) 217.

Rodzina (Warszawa) 6.

Rodzina i praca (lzk) 123.

Rola i kruszec, (Racibórz) 217.

Rola (Warszawa) 167, 168, 214.

Rolnik (Bytom) 217.

Rolnik (Lwów) 210.

Rolnik (Stevens Point) 218.

Rolnik i hodowca (Warszawa) 214.

Rolnik i przemysowiec (Gru-

dzidz) 216.

Rolnik lski 126, 213.

Romans i powie (Warszawa)

214, 300.

Rozmaitoci (Bruckenthal) 212.

Rozprawy i sprawozdania .\ka-

dejuii Umiejtnoci (Kraków)

452, 462, 478.

Rozprawy i sprawozdania wydzia-

u filologicznego Akad. Umiej.

452, 478.
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Równo (Genewa) 176, 217.

Ruch literacki iii.

Sdeczanin (dod. do » Mieszcza-

nina ) (Nowy Scz) 213.

Samorzd gminny (Lwów) 211.

Skórb kaszebsko-slowinske mówe
121.

Sownik gieograficzny Król. Pol-

skiego (Warszawa) 401, 416.

Sowo (Milwaukee) 218.

Sowo (Warszawa) 165, 166, 167,

214.

Sowo polskie (Lwów) 209.

Sokó (Lwów) 211.

Sprawiedliwo (Kraków) 211.

Sprawozdania z czynnoci i po-

siedze akademii umiejtnoci
(Kraków) 212.

Sprawozdania z pimiennictwa

naukowego polskiego w dzie-

dzinie matematyki i nauk przy-

rodniczych (Warszawa) 463.

Sprawozdania komisyi jzykowej

452.

Sprawy Tow. Demokratycznego

90.

Starodawne prawa polskiego po-

mniki 377, 378.

Stenograf (Lwów) 210.

Ster (Lwów) 210.

Swoboda (Lwów) 210.

Sylwan (Lwów) 211.

Szczutek (Lwów) 104, 107, 210.

Szkice spoeczne i literackie (Kra-

ków) 108.

Szkolnictwo przemysowe i han-

dlowe (Lwów) 210.

Szkolnictwo (Nowy Scz) 213.

Szkoa (Lwów) 210, 299, 453,

458-

Szkóka domowa (Lwów) 210.

Szkóka domowa (Pozna) 215.

Szkóka narodowa 119.

Szkóka niedzielna (dod. do »Ga-

zety katolickiej « Huta królew).

216.

Sztandar (Chicago) 217.

.
migus (Lwów) 210, 356.

wiat (Kraków) 312, 457.

wiat powieciowy (Lwów), 300.

wiato (Bytom) 217.

wiato (Koomyja) 211.

wiato (Kraków) 214.

wiato (Lwów) 191, 212.

wit (gahcyjski) 104, 105.

T.

Tanie wydawnictwo (Warszawa)

456.

Targowisko (Kraków) 212.

Telegraf (Oleszno) 122.

Tydzie (Lwów) 107, 1 1 1, 292, 293.

Tydzie (Piotrków) 215.

Tydzie polityczny, naukowy i li-

teracki (Drezno) 228.

Tydzie (przy Kuryerze lwow-
skim) 209.

Tygodnik cieszyski 126.

Tygodnik ilustrowany (Warszawa(

82, 146, 214, 297.

Tygodnik jarosawski (Jarosaw)

212.

Tygodnik katoHcki (Grodzisk) 114.

Tygodnik kolejowy i ekonomicz-

ny (Warszawa) 214, 437.

Tygodnik lekarski (Warszawa) 472.

Tj^godnik mód (Warszawa) 58,

214, 458.

Tj-godnik naukowo-powieciowy

(Chicago) 217.

Tygodnik powieci (Pozna) 215,

300.

33*
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Tygodnik powszechny ^Warszawa)

6, 85, 138, 423, 457.

Tygodnik rolniczy (Kraków) 211.

Tygodnik romansów i powieci

(Warszawa) 214, 300.

Tygodnik urzdowy starostwa

(Gorlice) 212.

Tygodnik wielkopolski 116, 117.

Tygodniowy kuryer polski (Mil-

waukee > 218.

U.

Unia 107.

Urzdnik .Przemyl) 444.

W.

Warmiak 216.

Wdrowiec (Meriden i New-Bri-

tain) 218.

Wdrowiec (Warszawa) 172, 173,

185, 214, 297.

Wesoy kuryerek (dod. do »Iskry«c)

(Lwów) 210.

Wiadomoci archeologiczne

(Warsz.) 400.

Wiadomoci artystyczne (Lwów)

2>3-

Wiadomoci farmaceutyczne

(Warszawa) 215.

Wiadomoci lekarskie (Lwów) 211.

Wiadomoci numizmatyczno- ar-

cheologiczne (Kraków) 212.

Wiadomoci szkolne (Chyrów) 2
1
3.

Wiara 90.

Wiara i Ojczyzna (Chicago) 217.

Wiarus (^Winona) 169, 218.

Wiarus polski (Berlin) 217.

Wieczory powieciowe (Warsza-

wa) 214.

Wieczory rodzinne (Warszawa)

214, 456.

Wiek mody (Lwów) 210, 45O.

Wiek (Warszawa) 173, 214, 312.

Wielkopolanin 215.

Wieniec (lski) 127.

Wieniec (Warszawa) 82, 232, 297,

312.

Wieniec polski (Czacza) 213.

Wiestnik Jewropy 414.

Wisa (Warszawa) 185, 215, 452,

477-

Wocianin 458.

Wolne sowo polskie (Parj-) 217.

Wolny gos stanisawowski 213.

Wszechwiat (Warszawa) 214,463,

465, 466.

W\'dawnictwo im. Staszica (Lwów)

21T, 479.

Wj'dawnictwo im. Jea (Peters-

burg) 477.

Wydawnictwo Spóki nakadowe}

(Warszawa) 477.

Z.

Zapiski numizmatyczne (Kraków)

212.

Zdrowie (Warszawa- 215, 472.

Zgoda (Chicago) 217.

Ziarno (Chicagd) 217.

Ziarno (Lwów) 210.

Ziemia (Kraków) 211.

Ziemianin (Lwów') 211.

Ziemianin (Pozna) 215.

Zorza (Warszawa) 214, 436, 458-

Zwizek (Lwów) 210.

.
róda dziejowe (Warszawa) 378-

.
ycie (Warszawa) 195, 196, 197,

198, 199, 364-



SPROSTOWANIA I DOPENIENIA.

Str. 211 w. II od góry po wyrazach: Dziennik Krakowski doda:

zamknity w lipcu 1897 r.

Str. 212 w. 6. od góry doda jako N. 127: Przewodnik biblio-

graficzny pod redakcy W. Wisockiego; a w w. 7 i dalszych poprawi

nuniera kolejne jako 128, 129 i t. d. ; std na str. 218 w. 11 od dou
ogóln liczb czasopism polskich trzeba poprawi na 357.

Str. 224 w. 9 i lo od góry, oraz str. 297 w. 4 od dou zam. Nie-

dwiedzki powinno by Niedwiecki.

Str. 348 w. 7 od dou, naley po nazwisku Asnyka doda: »uro-

dzony 1838, zmary 2 sierpnia 1897 r., pochowany w grobie zasuonych

na Skace w Krakowie*.

Str. 356 w. 16 od góry zam. w Tygodniku< czytaj w »Tygodniu«.

Str. 386 w. 4 od góry zam. Pappee czytaj Papee.

Str. 454 do obrazka stosunków wychowawcz)'ch w Galicyi, do-
czam uwagi skrelone umylnie dla tej ksiki przez dra Majchrowicza:

Obok »Muzeum« wydaje »Towarzystwo nauczycieli szkó wysz.«

swoim nakadem cay szereg ksiek szkolnych, wród któr\-ch podr-

czniki do nauki jz)'ka i literatury polskiej na szczególne zasuguj
uznanie. Wane usugi oddaje take wydawana równie pod egid tego

Towarzystwa: ^Biblioteka dla modziey <•<, obejmujca utwory najznakomit-

szych pisarzy naszych, z wstpami i objanieniami, jak niemniej -uBiblio-

teka klasyków greckich i rzymskich<.< dla uytku modziey szkolnej Za za-

sug te Towarzystwa poczyta naley, e ogoszeniem > Instrukcyi do

nauki jeyka polskiego-.', przyczynio si znacznie do szczerego zajcia si
spraw tej nauki tak wadz szkolnych, jak i naucz}'cielstwa.

W dziejach szkó (zwaszcza rednich i W3'szych) i wychowania

w Galicyi zajmuje Euzebiusz Czerkawski stanowisko bardzo wj^bitne. Jako
dugoletni inspektor gimnazyów i profesor pedagogiki w uniwersytecie

lwowskim wyksztaci on cae pokolenia nauczycieli, a jakkolwiek przez

przeszczepianie pedagogiki Herbartowskiej i wogóle niemieckiej na grunt

nasz, zatamowa on na czas pewien badania nad pedagogik rodzim, to



jednak przez usilne zabiegi okoo zaprowadzenia jzyka polskiego w szko-

ach rednich i wyszych, okoo wywalczenia autonomii Radzie szkolnej

krajowej, okoo uzupenienia uniwersytetu lwowskiego wydziaem k-kar-

skim, zyska sobie dobrze zasuon pami.
Obszerne studyum nad ywotem i pracami jego napisa wanie

(1897 r.) dr. A. Skórski, profesor uniwersytetu Iwow.skiego, ucze i na-

stpca Czerkawskiego na katedrze pedagogiki.

Zbliy rodziców i opiekunów do nauczycieli i wychowawców,

objania jednych i drugich o wzajemnych potrzebach — wzi sobie za

zadanie wychodzcy od dwóch lat we Lwowie dwutygodnik pedagogi-

czny -Rodzina i szkoai^ pod redakcy M. Baranowskiego i dra Fr. Maj-

chrowicza.

Wyrazem pewnego rozgoryczenia w walce o lepszy byt nauczy-

cielstwa ludowego w Gaicyi jest wychodzcy tame od lat kilku organ

tego nauczycielstwa o pokroju radykalnym p. t. ^Szkolnictwo ludowet^.

Mniej obfit nit w zakresie szkó ludowych i rednich jest lite-

ratura odnoszca si do szkó wyszych, cho da si ju zaznaczy pe-

wien postp w latach o.statnich. Nale tu Z. wikliskiego » Uniwersytet

a nauka«, A. Skórskicgo » Filozofia jako nauka akademicka-.

W ostatnich czasach zaznaczy mona oywiony ruch w dziedzi-

nie literatury historyczno-pedagogicznej
;
powstaj liczne monografie po-

szczególnych zakadów naukowych i pedagogów, wydaj si wane ma-

terj'ay do historjd szkó i wychowania w Polsce bd osobno, bd
•w »Archiwum dla owiaty i literatury^, bd wreszcie w .sprawozdaniach

szkó rednich. Pracuj w tym kierunku: Z. Finkcl i Starzyski {\\\'f,i.ory a.

uniwersytetu lwowskiego), W. Zajczkowski (^Historya szkoy politechni-

cznej we Lwowie), Af. MaciszfMski (Historya gimnazyum tarnopolskiego),

Galiski (Historya gimnazyum przemyskiego), Karbowiak (Szkoy para-

fialne w Polsce), Majchrowicz (Czacki i jego pogldy rfa wychowanie,

Korzeniowski jako pedagog i reformator szkó), Micha RoUe (Ateny wo-

yskie).

aowa tylko wypada, i nie udao si dotychczas tych usiowa
jednostek zorganizowa i uporzdkowa dla nadania im pewnej syste-

matycznoci, jak to stao si ju w Niemczech i Austryi, gdzie >Towa-

rzystwa dla badania historyi szkó i wychowania«, kupic okoo siebie

licznych pracowników, powanymi wynikami i)racy ])oszczyci .si mog.
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